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gemeenteraad
uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 25 november 2019 om 20:00 uur
raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Aanwezig: Tom Versompel - voorzitter
Philip Cools - waarnemend burgemeester
Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla 
Pantens, Bruno Heirman en Karina Hans - schepenen
Dirk de Kort, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, 
Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Karin 
Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter 
Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter 
Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert en Kasper Vanpoucke - 
raadsleden
Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig: Dimitri Hoegaerts, Cathy Mallentjer en Ellen Somers - raadsleden

OPENBARE ZITTING

39. Retributie 2020-2025 voor het opruimen van sluikstorten.

Feiten en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende goedkeuring van de belasting 
2014-2019 op het ambtshalve opruimen van sluikstort en zwervuil door of in opdracht van de 
gemeente. 

In opvolging van de fiscale omzendbrief KB/ABB 2019/2 dient de vergoeding voor het opruimen van 
afvalstoffen louter kostendekkend te zijn. Het toepassen van een minimum vergoeding en forfaitaire 
administratieve kosten zijn uitgesloten. Het bestaande belastingreglement wordt omgevormd tot een 
retributiereglement. De retributie dekt de kost voor het ruimen van het afval, inclusief de kosten voor 
het ingezette materieel en personeel.

Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2020-2025 te hervormen en te 
hernieuwen.

Juridisch kader
Artikel 16.6.3 §2 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM).
Artikel 12 §1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet).
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

Financiële gevolgen
De opbrengst is afhankelijk van het aantal opdrachten.

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie geheven voor het opruimen van sluikstorten.
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Art.2.- De retributie is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen heeft achtergelaten.

Art.3.- Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten van afvalstoffen:
• op niet-reglementaire plaatsen en/of
• op niet-reglementaire tijdstippen en/of
• in niet-reglementaire recipiënten

Art.4.- De retributie voor het opruimen van sluikstort wordt als volgt bepaald:

1) door eigen personeel
• loonkost werklieden: 20 euro per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur
• loonkost toezichter: 22,50 euro per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur
• gebruik vrachtwagen met kraanuitrusting (zonder chauffeur): 20euro per half uur te rekenen 

vanaf ieder begonnen half uur
• kilometervergoeding: 1,25 euro per km
• het verwerken en storten van afval: 0,25 euro per kg afval

2) door derden
Bij het opruimen van sluikstort door derden in opdracht van de gemeente wordt het factuurbedrag 
doorgerekend aan de in artikel 2 vermelde retributieplichtige.

Art.5.- De betaling van de retributie dient te gebeuren binnen de 30 dagen vanaf het verzoek tot 
betaling op rekeningnummer van het gemeentebestuur.

Art.6.- Artikel 177 van het decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit 
te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 
schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden 
om de retributie in te vorderen.

Gedaan in zitting datum als boven.

de algemeen directeur, de voorzitter,
(w.g.) Ward Schevernels (w.g.) Tom Versompel

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de algemeen directeur, de voorzitter,

Ward Schevernels Tom Versompel
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Dossierverantwoordelijke: Michel Speltincx

Politiek verantwoordelijke: Philip Cools

Afschrift aan: Nikki Elewaut, Luc Mattens, Robin van der Linden


