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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 16 december 2019

In opdracht:

Zitting van 16 december 2019

Aanwezig Paul Buekers, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon 
Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Danny Jamers, Johny 
Franssen, Gunter De Ryck, Raadsleden

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Verontschuldigd Wim Hayen, Tim Raskin, Raadsleden

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Retributie op het ophalen van sluikstortingen.

Feiten en context
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het opruimen van afval dat ongecontroleerd werd achtergelaten, financiële kosten veroorzaakt 
voor de gemeente;
Overwegende dat de opruiming van sluikstorten belastend is voor het personeel en het rollend materieel;
Overwegende dat de inwoners van de gemeente hun afvalstoffen kunnen meegeven met de huisvuil- en 
grofvuilophaling en verschillende fracties op het containerpark kunnen aanvoeren;
Gelet dat deze ontvangsten in naleving van de omzendbrief KB/ABB2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit als 
retributie gekwalificeerd worden.
 

Inhoudelijke motivering
De retributie voor het opruimen van sluikstorten dekt de kost voor het ruimen van het afval, inclusief de kosten voor 
het ingezette materieel en personeel.
De gemeente kan de afvalstoffen door eigen personeel laten opruimen of door derden. De retributie kan slechts 
louter kostendekkend zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met:
• de afstand die afgelegd wordt om het afval op te halen en/of weg te brengen;
• de aard en de hoeveelheid van de achtergelaten afvalstoffen;
• het ingezette materieel en personeel.
De retributie kan eventueel gecombineerd worden met een GAS-boete of een bestuurlijke of strafrechtelijke sanctie 
volgens het milieuhandhavingsdecreet.
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Vanwege het non bis in idem-beginsel in strafzaken, is het in dat geval uitgesloten dat in de retributie forfaitaire 
administratieve kosten inbegrepen zijn voor het weghalen en wegbrengen van het gesluikstorte afval.

Wettelijke motivering
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM);
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (Materialendecreet);
Gelet op de politiecodex;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
Er wordt vanaf 1 januari 2020 voor een termijn van zes jaar, eindigend op 31 december 2025 een retributie geheven 
op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente.
Artikel 2.
Deze retributie is verschuldigd door de eigenaar van de afvalstoffen of door de persoon die gestort heeft.
Artikel 3.
Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente wordt het bedrag van de retributie als volgt 
vastgesteld.

 1 euro per kilometer transport voor het ophalen en afvoeren van de afvalstoffen;
 40 euro per arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente bij het opruimen van het sluikstort wordt 

ingezet;
 45 euro per ingezet voertuig (vrachtwagen, kraan,...) per uur, inclusief chauffeur;
 0,40 euro per kilogram opgeruimde afvalstoffen, in zoverre het geen afval betreft waarvoor een bijkomende 

verwerking noodzakelijk is. In desbetreffend geval worden ook de werkelijke kosten van deze verwerking 
doorgerekend aan de sluikstorter of eigenaar van het perceel.

De voormelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen uur en/of ingezamelde kilogram en/of begonnen 
kilometer.
Bij het ambtshalve opruimen door derden in opdracht van de gemeente of de burgemeester wordt het factuurbedrag 
van deze derde doorgerekend aan de sluikstorter of eigenaar van het perceel.
Artikel 4.
Deze retributie wordt betaald op rekening van het gemeentebestuur na toezending van een factuur.
Artikel 5.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur.
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