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Retributiereglement opruimen sluikstort: goedkeuren wijziging art. 3

Motivering
Aanleiding en context
Eind 2019 werd het reglement retributie inzake opruimen sluikstort door de gemeenteraad opnieuw
verlengd voor een periode van zes jaar. Dit reglement voorziet in art. 3 dat “de retributie gelijk is aan de
opruimingskost met een minimum van € 250, bovenop de administratieve geldboete door een eventuele
gemeentelijke administratieve sanctie.
Om ervoor te zorgen dat de retributie een correcte weerspiegeling vormt van de werkelijke opruimkost
wordt het factuurbedrag van de afvalintercommunale voor de verwerking van het sluikstort
doorgerekend en wordt een kost van € 50 aangerekend voor de administratieve verwerking.

Juridische grond






Decreet Lokaal Bestuur
Decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM)
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Materialendecreet)
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA)
Retributiereglement op opruimen sluikstort zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 12
december 2019.

Argumentatie en advies



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 tarief dat is
samengesteld uit louter kostendekkende elementen die de effectieve prestaties weerspiegelen
voor het opruimen van het sluikstort.
Deze louter kostendekkende elementen komen voort deels uit het factuurbedrag van de externe
firma of van de afvalintercommunale (deze factuur omvat de kost voor het inzetten van een
voertuig voor het opladen en het afvoeren van het sluikstort, de loonkost voor de inzet van
personeel voor het opruimen en het afvoeren, de kost voor de verwerking van het sluikstort) en
deels uit de gemiddelde loonkost voor de inzet van administratief personeel van de gemeente
waarvoor een retributie van €50 wordt aangerekend.
Het college vraagt de gemeenteraad om de wijziging van artikel 3. goed te keuren.

Budget / Visum
Niet van toepassing

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 3. van het reglement retributie voor het opruimen van
sluikstort goed als volgt:
Art. 3
De retributie wordt als volgt berekend en vastgesteld:
In geval van verwijdering en/of verwerking door een externe firma/afvalintercommunale op verzoek van
de gemeente: het factuurbedrag van de externe firma of van de afvalintercommunale voor de opruiming
van het sluikstort verhoogd met de gemiddelde loonkost voor de inzet van administratief personeel van
de gemeente gerekend aan een vast tarief van € 50.
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