
 
Voorstel namens de INSPRAAK.nu-fractie betreffende het invoeren van een retributie voor het 

opruimen van sluikstort 
 
Juridische overwegingen 

• het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
• het ministerieel besluit van 20 juli 2005 houdende bepaling van de betalingswijze van de 

retributies; 
• de omzendbrief KB ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit 
• het gecoördineerd retributiereglement  
• het reglement tot delegatie van bevoegdheden aan het college van burgemeester en 

schepenen, artikel 3, punt 1 
• het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), 

artikel 16.1.2., 2°; en artikel 16.6.3, § 2 
• het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), artikel 12. 
• het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA) 

• het algemeen zonaal politiereglement, artikel 249, § 2;  en deel 3, titel 1 

Feiten, context en argumentatie 
 
In Oostrozebeke worden we regelmatig geconfronteerd met afvalstoffen die op niet-reglementaire 
wijze achtergelaten worden.  
 
Om de netheid en de leefbaarheid van Oostrozebeke te bewaren, moet dergelijk sluikstort snel 
opgeruimd worden. Het opruimen en verwijderen van deze achtergelaten afval vergt extra 
inspanningen van de gemeentelijke diensten, de inzet van gemeentelijke voertuigen, en/of het 
inhuren van een extern bedrijf. Dit gaat gepaard met kosten. 
 
Ook het afvoeren en laten verwerken van het opgeruimde sluikstort brengt kosten met zich mee. 
 
En ook het achterhalen van de identiteit van de dader brengt werk met zich mee, zoals bijvoorbeeld 
het bekijken van camerabeelden. Ook dat gaat gepaard met kosten. 
 
Deze kosten moeten worden verhaald op de sluikstorter, tegen een kostendekkend tarief.  
Een basistarief van 250 euro is in een groot deel van de gevallen kostendekkend. Indien de werkelijke 
kost hoger uitvalt, moet die werkelijke kost aangerekend worden. Voor de bepaling van 
personeelskost valt te verwijzen naar artikel 2.1.1.1 van het gecoördineerd retributiereglement, 
waarin er reeds kwartiertarieven opgelijst staan per begonnen kwartier voor het verstrekken van 
meer inlichtingen (algemeen); en voor het verstrekken van inlichtingen die langdurige opzoekingen 
vragen (genealogische opzoekingen); en naar in artikel 14.2.1.1 voor kinderopvang na het normale 
einduur. Al die kwartiertarieven bedragen 10 euro per kwartier. 
 
De sluikstorter kan in de huidige regelgeving reeds voor de overtreding gesanctioneerd worden, zoals 
bepaald in het algemeen zonaal politiereglement. Een dergelijke sanctie sluit evenwel een retributie 
voor de opruimkosten niet uit. 
 
 



Voorstel tot besluit 
 
Artikel 1 
Er wordt een retributie voor het opruimen van sluikstort ingevoerd. 
 
Artikel 2 
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de persoon die het sluikstort achtergelaten heeft en de 
eigenaar van de afvalstoffen. 
Indien er meerdere daders zijn, worden zij hoofdelijk gehouden tot betaling van de volledige 
retributie. 
 
Artikel 3 
Er wordt een basisbedrag voor de retributie van het opruimen van sluikstort bepaald. 
Verder wordt er ook een kwartiertarief voor levering van prestaties van opruiming, verwijdering, 
afvoeren en verwerking door het gemeentepersoneel bepaald. 
Indien de werkelijke kost voor het opruimen, verwijderen, afvoeren en verwerken van het sluikstort 
het basisbedrag overstijgt, is het bedrag van de retributie gelijk zijn aan de werkelijke kost. Deze 
werkelijke kost wordt bepaald op basis van de levering van prestaties door het gemeentepersoneel, 
per begonnen kwartier aan voornoemd kwartiertarief; en/of de kosten van de opruiming, 
verwijdering, de afvoering en/of de verwerking door externe bedrijven. 
In de andere gevallen is het bedrag van de retributie gelijk aan het basisbedrag. 
 
Artikel 4 
Zolang het college van burgemeester en schepenen, in de uitvoering van de haar gedelegeerde 
bevoegdheid om het tarief van retributies vast te stellen, geen andersluidende vaststelling van het 
basisbedrag en het kwartiertarief gedaan heeft, 

• bedraagt het basisbedrag 250 euro; 
• en bedraagt het kwartiertarief 10 euro per begonnen kwartier. 

Hiertoe wordt in het gecoördineerd retributiereglement een nieuwe afdeling 5.2 “Opruimen van 
sluikstort” toegevoegd aan hoofdstuk 5 “Afval”; met daarin een nieuw artikel 5.2.1.1 waarin het 
basisbedrag en het kwartiertarief opgelijst worden. 

 


