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23. Milieu - retributiereglement ‘sluikstort - weghalen en verwijderen van afvalstoffen’ - 
goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 20 december 2007 het retributiereglement ‘weghalen 
en verwijderen van afvalstoffen, hondenpoep inbegrepen, gestort of achtergelaten op niet-
reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen’ goedgekeurd en dit eindigt op 31 
december 2013. 
 
Zwerfvuil en sluikstorten zijn fenomenen die zich ondanks tal van sensibilisatieacties nog 
steeds blijven voordoen. 
 
Op basis van artikel 11 van de algemene politieverordening, zoals goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 29 april 2010 en latere wijzigingen, kan de gemeente van 
ambtswege de noodzakelijke maatregelen laten uitvoeren op kosten en risico van de 
overtreder die verzuimd heeft op te treden en bijgevolg de effectieve kosten voor het 
aangeleverde afval op het containerpark of bij IMOG aanrekenen aan de overtreder. 
 
Het opruimen van een sluikstort betekent tevens een kost voor de gemeente zodat het billijk 
blijft deze kosten op de veroorzakers, indien gekend, te verhalen. Bijgevolg is het 
aangewezen om het retributiereglement ‘sluikstort - weghalen en verwijderen van 
afvalstoffen’ verder te behouden. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 augustus 2013 
voorgesteld om nog meer in te zetten op de bestrijding van zwerfvuil en bijgevolg de tarieven 
van de retributie voor het weghalen en verwijderen van het afval te verhogen. 
Er wordt voorgesteld om het retributiereglement te laten ingaan op 1 januari 2014 en te laten 
eindigen op 31 december 2019. 
 
De milieuraad heeft het retributiereglement ‘sluikstort - weghalen en verwijderen van 
afvalstoffen’ besproken in de vergadering van 3 september 2013 en had hierover geen 
opmerkingen. 
 
De gemeenteraadscommissie financiën heeft dit reglement in zijn zitting van 23 september 
2013 besproken en staat hier positief tegenover. 
 



Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert 
dat het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
retributiereglement ‘sluikstort – weghalen en verwijderen van afvalstoffen’ goed te keuren. 
 
Art. 1. - Onderstaand retributiereglement gaat in per 1 januari 2014 en eindigt op 31 
december 2019. 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT SLUIKSTORT – WEGHALEN EN VERWIJDEREN VAN 
AFVALSTOFFEN 

 
Art. 1. - Een retributie wordt geheven voor het weghalen en verwijderen van 
afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijze en/of plaats en/of 
tijdstip. 
 
Art. 2. - De retributie is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen gestort of 
achtergelaten heeft. De persoon die de opdracht of de toelating gaf of de eigenaar van 
de afvalstoffen is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de retributie. Voor wat 
betreft hondenpoep, is de begeleider, of degene die voor hem/haar verantwoordelijk is, 
de retributie verschuldigd. 
 
Art. 3. - De retributie wordt in de volgende categorieën ingedeeld en als volgt 
vastgesteld: 
 
1. Zeer klein afval: 30 euro 

 
Afval met een gewicht van minder dan 1 kg. Hondenpoep wordt gelijkgesteld met 
zeer klein afval. 

 
2. Klein afval: 110 euro 

 
Afval met een gewicht vanaf 1 kg tot en met 10 kg. 

 
3. Middelgroot afval: 260 euro 

 
Afval met een gewicht van meer dan 10 kg tot en met 20 kg. 

 
4. Groot afval: 520 euro 

 
Afval met een gewicht van meer dan 20 kg tot en met 500 kg. 
 

5. Grote hoeveelheden afval en gevaarlijke afvalstoffen: 1.300 euro 
 
Afval met een gewicht van meer dan 500 kg. 
 
Voor de definiëring van gevaarlijke afvalstoffen wordt verwezen naar het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (VLAREMA). De retributie voor het weghalen en verwijderen van 
gevaarlijke afvalstoffen is onafhankelijk van het gewicht. 

 
Behoort het te verwijderen en/of weg te halen afval tot verschillende van de hierboven 
vermelde categorieën dan is de duurste categorie van toepassing. 

 



Art. 4. - Politieambtenaren als daartoe door het college van burgemeester en 
schepenen aangestelde en beëdigde gemeentelijke ambtenaren zijn gemachtigd om 
vaststellingen te doen van feiten, die aanleiding geven tot het vestigen van de 
retributie.  

 
Art. 2. - Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 
Art. 3. - Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen overgemaakt aan de toezichthoudende 
overheid conform artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen. 
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