Besluit van de Gemeenteraad van 17/12/2019
Retributiereglement op het ambtelijk opruimen of verwijderen van sluikstorten door of in
opdracht van de stad Maaseik. Goedkeuring. (Reglement)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Raf Didden, Sara
Didden, Kevin Drees, Rosette Dupont, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Gunter Haeldermans, Guido
Hellings, Pierre Hendrikx, Audrey Jütten, Maria Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy
Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde
Vermeulen, André Willen, Petronella Zelissen, raadsleden en Inge Hawinkel, wnd. algemeen
directeur.
Algemeen kader
Stad Maaseik voorziet in een reglement voor de terugvordering van de kosten die de gemeente
maakt voor het opruimen van sluikstorten. Deze kosten dienen immers door de vervuiler zelf te
worden betaald en hoeven niet gedragen te worden door de hele gemeenschap.
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.
Wettelijk kader

- Decreet lokaal bestuur
- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit
- Artikel 16.6.3, §2 Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
(DABM)
- Artikel 12, §1 Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet)
- Besluiten van de gemeenteraad van Maaseik tot vaststelling van de politieverordening over de
openbare rust, openbare veiligheid, openbare reinheid, gezond leefmilieu, stilstaan en parkeren van
25 juni 2018 en het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van 25 juni
2018 en 3 september 2018.

Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een retributie geheven op het
ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente.
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Artikel 2
De retributie is verschuldigd:
De retributie is verschuldigd door de persoon die afval heeft achtergelaten op een wijze of een
plaats in strijd met de gemeentelijke politieverordening op de openbare rust, openbare veiligheid,
openbare reinheid en gezond leefmilieu.
ln geval geen verantwoordelijke sluikstorter kan worden aangeduid, iedere eigenaar van een
perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten op een wijze in strijd met bovenstaande
gemeentelijke politieverordening.
Artikel 3
Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente wordt het bedrag van de retributie
als volgt vastgesteld:

• 1,00 euro per kilometer transport voor het ophalen en afvoeren van de afvalstoffen;
• 40,00 euro per arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente bij het opruimen van
het sluikstort wordt ingezet;
• 65,00 euro per uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen, kraan, ... ), inclusief
chauffeur;
• 0,40 euro per kg 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 van sluikstorten 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
De retributie wordt contant geïnd door middel van een factuur.
Artikel 5
Bij niet-betaling van de retributie wordt deze ingevorderd conform het gemeentelijk
retributiereglement ter invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke
administratieve geldboetes.
Artikel 6
Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel
287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
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Inge Hawinkel
waarnemend algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift

Pagina 3 van 3

Besluit 18241 van de Gemeenteraad van 17/12/2019

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 8756-3345-4219-7531.

