
 

 

  
 

Retributiereglement op het verwijderen van sluikstorten, op het 
uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden, aanslagjaren 

2023, 2024 en 2025. 
 

Artikel 1 
 
Ten behoeve van de gemeente wordt onder de navolgende voorwaarden een retributie ingevoerd op 
het verwijderen van sluikstorten en het uitvoeren van noodzakelijke werken, door of in opdracht van 
de gemeente, voor derden die in gebreke blijven bij het naleven van verplichtingen opgelegd door de 
algemene en de specifiek bestuurlijke politieverordening. 
 
Artikel 2 
 
De retributie is verschuldigd voor degene die aansprakelijk is voor het sluikstorten of die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de noodzakelijke werken, overeenkomstig de bepalingen 
van de algemene en specifieke bestuurlijke politieverordening. 
 
Artikel 3 
 
De retributie wordt vastgesteld op: 
1) Bij het ambtshalve uitvoeren van de noodzakelijke interventies door de gemeente zelf: 
 a) een administratiekost ten bedrage van 75 euro; 
 b) een uitvoeringskost van 20 euro per begonnen uur en per opgeroepen werknemer; 
 c) een vervoerskost van 25 euro per begonnen uur per voertuig; 

 d) een afvalverwerkingskost van 0,28 euro per kg indien het afval moet verwerkt of meegegeven 
worden;  
e) een stockagekost van 0,15 euro per m² per dag indien gestockeerd moet worden.; 
f) met een minimum totaal bedrag van 150 euro per interventie. 

2) Indien de gemeente de ambtshalve interventies via een opdracht toevertrouwt aan een derde: 
 a) een administratiekost ten bedrage van 125 euro 
 b) een uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag van de derde. 
3) Wanneer zowel eigen personeel en materiaal van het gemeentebestuur, als een derde, via 
opdracht, moet worden ingezet, wordt de administratiekost ten bedrage van 125 euro slechts 
éénmaal aangerekend.  
 
Artikel 4 
 
De daartoe door het college van burgemeester en schepenen aangestelden zijn gemachtigd alle 
inbreuken op deze verordening vast te stellen. De door hun opgesteld processen-verbaal hebben 
bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel. 
 
Artikel 5 
 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 
financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
deurwaardersexploot. Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De 



 

 

retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur en vóór de uiterste betaaldatum 
hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
Artikel 6 
 
Deze retributies worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte 
gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller 
de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat 
aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte 
gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de 
vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve 
euro. 
 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2022 
De algemeen directeur  De burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 
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