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19. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN VAN AFVALSTOFFEN INGEVOLGE 
SLUIKSTORTEN VOOR DE PERIODE 2020 – 2025

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.

Bevoegdheid

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (artikelen 40, §3 en 41, tweede lid, 14°).

Juridische grond

Decreet van 5 april 1995 houdende 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).

Het Algemeen Politiereglement van de gemeente Maarkedal (toepassing gemeentelijke administratieve 
sancties), goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 maart 2018.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Grondslag retributie en geldigheidstermijn
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 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:

- Loonkosten van:
o werklieden tijdens het verwijderen van achtergelaten afvalstoffen: 

30,00°euro/uur/personeelslid
o administratief personeel voor de opvolging van het verwijderen van de achtergelaten 

afvalstoffen: 75,00°euro°forfaitair
- lnzetten van een voertuig met chauffeur tijdens het verwijderen van de achtergelaten 

afvalstoffen: 60,00°euro/uur
- Vervoerskosten naar de overslag- of verwerkingsinstallatie: 0,60°euro/km 
- Overslag en verwerken: 170°euro/ton (cfr prijs grof brandbaar) 
- Verbruikte goederen en/of materiaal: 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.

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. 

Artikel 5
Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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