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2020/GR/385 - Algemeen gemeentelijk retributiereglement: goedkeuring aanpassen tarieven

inzake opruimkosten zwerfvuil en sluikstorten.
De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
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.
Op dinsdag 17 november 2020 mocht het gemeentebestuur van Anzegem een bericht ontvangen
vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het huidige retributiereglement inzake
opruimkosten zwerfvuil en sluikstorten. Hierin werd bepaald dat naargelang de omvang/gewicht van
het achtergelaten afval er een forfaitaire opruimkost kan worden aangerekend. Deze bedragen zijn
echter volgens ABB in bepaalde gevallen (te) hoog waardoor ze niet meer louter als kostdekkend
kunnen gezien worden en daardoor in strijd zijn met het concept van een retributie. De vergoeding van
de opruimkosten kan niet aangewend worden als afschrikmiddel of als extra sanctie. Als
sanctionerende maatregel kan gebruik gemaakt worden van de bepalingen opgenomen in het GASreglement (kleinere inbreuken) of kan gebruik gemaakt worden van de bestuurlijke of strafrechtelijke
maatregelen volgens titel XVI van het DABM.
Gemeenten dienen aandachtig te zijn voor het non bis idem beginsel. Er kunnen dan wel
verschillende sanctioneringsmogelijkheden naast elkaar bestaan, deze mogen niet cumulatief
toegepast worden voor eenzelfde feit ten aanzien van eenzelfde persoon. Hieruit volgt dat bij de
definiëring van opruimkosten geen forfaitaire administratieve kosten kunnen inbegrepen zijn. Er kan
echter wel een reglement opgemaakt worden op basis waarvan de werkelijke opruimkosten kunnen
verhaald worden.
Andere gemeenten kregen vanuit ABB ook deze boodschap.
ABB vraagt het huidig retributiereglement aan te passen en te vervangen door een door hen
aangereikt model-retributiereglement. In dit modelreglement wordt de werkelijke opruimkost berekend
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en vastgesteld aan de hand van de loonkosten van werklieden of administratief personeel, inzet van
voertuig met bestuurder, vervoerskosten, overslag en verwerking, verbruikte goederen en/of materiaal,
verwijdering of verwerking door externe firma.
Er wordt voorgesteld de werkelijke kostprijs voor de opruiming van zwerfvuil en sluikstorten te bepalen
aan de hand van onderstaande componenten, in overeenstemming met de huidige retributies inzake
uitdrijvingen of weghalen van achtergelaten goederen op openbaar domein:
•

loonkost werklieden: 30 euro per uur per personeelslid

•

Inzetten van een voertuig met chauffeur tijdens het verwijderen van de achtergelaten
afvalstoffen: 50 euro per uur

•

vervoerskosten naar de overslag- of verwerkingsinstallatie: 0.4 euro per km

•

Werkelijke kost voor de verwerking van de afvalstoffen: kosten aangerekend door
IMOG (intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid}, Kortrijksesteenweg 264,
8530 Harelbeke.

•

verbruikte goederen en/of materialen: tegen aankoopprijs

•

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.

Er wordt voorgesteld geen loonkost voor administratief personeel aan te rekenen gezien dit veelal niet
als 1 afgelijnde opdracht binnen 1 dienst kan worden gezien en dit bijgevolg heel wat registratie met
zich mee zal brengen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) (artikelen
16.1.2., 2° en art 16.6.3, §2);
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Materialendecreet) (artikel 12);
Decreet van 22 december over het lokaal bestuur;
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaal kringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen

Het gecoördineerd algemeen gemeentelijk retributiereglement (laatste maal aangepast op 13 oktober
2020)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art.1: Het algemeen gemeentelijk retributiereglement wordt met onmiddellijke ingang aangepast voor
wat betreft rubriek
~ Omgevingsontwikkeling en infrastructuur - punt 5 :

Opruimkosten zwerfvuil en sluikstort.

De tekst onder punt 5 wordt volledig vervangen als volgt:
Artikel 1: Grondslag retributie en geldigheidstermijn
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Met onmiddellijke ingang wordt een retributie vastgesteld voor het verwijderen en verwerken van
afvalstoffen, achtergelaten op niet-reglementaire wijze.

Artikel 2. Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen 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. Wat betreft hondenpoep is de begeleider of diegene die voor hem/haar
burgerlijk aansprakelijk is, de retributie verschuldigd.
Artikel 3. Retributietarief en berekeningswijze
De retributie wordt als volgt berekend en vastgesteld:
a) Loonkosten van werklieden tijdens het verwijderen van achtergelaten afvalstoffen: 30,00
EUR/uur/personeelslid
b) Inzetten van een voertuig met chauffeur tijdens het verwijderen van de achtergelaten afvalstoffen:
50 EUR/uur
c) Vervoerskosten naar de overslag- of verwerkingsinstallatie: 0.40 EUR/km
d) Werkelijke kost voor de verwerking van de afvalstoffen: kosten aangerekend door
IMOG (intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid), Kortrijksesteenweg 264, 8530
Harelbeke.
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.Betalingswijze en -termijn
De retributie is verschuldigd na het verstrekken van de dienst en dit op basis van een door het
gemeentebestuur toegezonden betalingsverzoek. De retributie dient betaald te worden via
overschrijving op de bankrekening van de gemeente binnen de dertig dagen na toezending van het
betalingsverzoek. Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn, zal het verschuldigde bedrag worden
ingevorderd op basis van artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 of
via een procedure bij de burgerlijke rechtbank.
Art.2: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet
over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Art.3: De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit reglement op de hoogte
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
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Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 15 februari 2021
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