
 

Reglement  
Retributiereglement op het opruimen van sluikstorten 
 
Feiten en context 
• De gemeente en haar burgers worden regelmatig geconfronteerd met afvalstoffen die worden 

achtergelaten op niet-reglementaire wijze; 
• Het is noodzakelijk dat sluikstort zo vlug mogelijk verwijderd wordt, omdat dit past in een 

algemeen streven naar een nette en leefbare gemeente; 
• Het verwijderen en verwerken van deze achtergelaten afvalstoffen vergt extra inspanningen van 

de gemeentelijke diensten en/of het inzetten van een externe firma en gaat gepaard met extra 
kosten voor de gemeente; 

• Deze kosten worden berekend en verhaald op de sluikstorter, tegen een louter kostendekkend 
tarief; 

• Omzendbrief KB ABB 2019/2 bepaalt dat de gemeente de opruimingskosten van het sluikstorten 
kan verhalen op de sluikstorter via een retributie. 

 
Juridische gronden 
• Artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet;  
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 279, 286 

t.e.m. 288 en 326 e.v.;  
• Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;  
• Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen, met latere wijzingen;  
• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, met latere wijzigingen;  
• Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;  
 
Besluit 
Artikel 1 
Er wordt met ingang van heden een retributie aangerekend op het weghalen en verwijderen door of 
in opdracht van het gemeentebestuur van allerhande goederen en afvalstoffen, gestort of 
achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen of tijdstippen, op niet-reglementaire wijze of in 
niet-reglementaire recipiënten. 
 
Artikel 2 
De retributie is verschuldigd door de persoon die verantwoordelijk is voor het achterlaten van  de 
goederen of afvalstoffen. Desgevallend is de retributie verschuldigd door de voor hem/haar 
burgerlijk verantwoordelijke partij. 
 
Artikel 3 
 
De retributie wordt als volgt berekend en vastgesteld: 
  

a) Loonkosten van: 



 

 werklieden tijdens het verwijderen van achtergelaten afvalstoffen:35,00 euro 
per begonnen uur per personeelslid 

 werklieden tijdens het verwijderen van achtergelaten afvalstoffen: 52,50 euro 
per begonnen uur per personeelslid op zaterdag 

 werklieden tijdens het verwijderen van achtergelaten afvalstoffen: 70,00  
euro per begonnen uur per personeelslid op zon- en feestdagen en op andere 
dagen tussen 22u00 en 06u00 

 administratief personeel voor de opvolging van het verwijderen van de 
achtergelaten afvalstoffen: 35,00 euro per begonnen uur per personeelslid 

  
b)    lnzetten van een voertuig met chauffeur tijdens het verwijderen van de 

achtergelaten afvalstoffen: 50,00 euro/uur 
  

c)    Vervoerskosten naar de overslag- of verwerkingsinstallatie: 1,00 euro/km 
  

d)    Overslag en verwerken: werkelijke kostprijs (volgens afvalfractie)  
  

e)    Verbruikte goederen en/of materiaal: tegen aankoopprijs 
  

f)     In geval van verwijdering en/of verwerking door een externe firma op verzoek van de 
gemeente: aanrekening aan de werkelijke kostprijs volgens de factuur van de externe 
firma. 

 
Artikel 4 
De retributie moet worden betaald binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur.  
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden met alle 
geëigende rechtsmiddelen.  
In geval van laattijdige betaling van de retributie worden de wettelijke nalatigheidsintresten 
aangerekend vanaf de vervaldag.   
 
Artikel 5 
De betaling van de retributie wordt gevorderd onverminderd de gerechtelijke vervolgingen tegen de 
personen bedoeld in artikel 2. 
 
Artikel 6 
Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met 
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de 
webtoepassing bekendgemaakt werd.  
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het 
reglement op de webtoepassing van de gemeente. 
 
Artikel 7. 
Dit reglement treedt in werking vanaf heden en heft het retributiereglement op het opruimen van 
sluikstorten dd. 16 december 2019 op.   
 
 
Gemeenteraadsbeslissing 26 oktober 2020 
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