
 

 

Uittreksel 
 
Gemeenteraad d.d. 28 november 2022 
 
AANWEZIG: Chloë Foccaert, waarnemend algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Joris Pijpen, Pieter Muyldermans en Annelies Vanderlinden, 
schepenen 
Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,  
Jo Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange,  
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,  
Marijke Belsack, Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en 
Maarten Bresseleers, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Marc Vanderlinden en Joy Sergeys, schepenen 
Julie Bollue, raadslid 
 

 
INTERNE ZAKEN. FINANCIËN. RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPRUIMEN VAN 
SLUIKSTORTEN. HERNIEUWING VOOR DE PERIODE 2023. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Cindy Denies 
Bevoegd lid van het college: Joy Sergeys 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 23 september 2019: goedkeuring besluit in verband met belasting op het opruimen 
van sluikstorten op de gemeenteraadszitting van 23 september 2019. 

• 18 november 2019: mail van de dienst Fiscaliteit lokale besturen met enkele 
opmerkingen omtrent dit besluit  

• 1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van 
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale 
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies. 

 
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. 
 
Het belastingreglement op het opruimen van het afval afkomstig van sluikstorten werd 
goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 23 september 2019 voor een periode 
van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. Dit belastingreglement dient herzien en 
aangepast te worden. 
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Juridische gronden 
 

● Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM) (artikelen 16.1.2, 2° en 16.6.3, §2); 

● Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (artikel 12); 

● 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 Hoeilaart (toepassing 
gemeentelijke administratieve sancties), goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 
april 2014, (en latere wijzigingen). 

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

 
Advies 
 
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. 
 
Argumentatie 
 
Artikel 12 van het Materialendecreet verbiedt om afvalstoffen achter te laten in strijd met 
de voorschriften van het decreet of zijn uitvoeringsbesluiten. Sluikstorten wordt 
uitdrukkelijk beschouwd als een milieumisdrijf (zie artikel 16.1.2, 2° van het DABM), 
zonder onderscheid naargelang van de zwaarte van het misdrijf. Er wordt evenwel op 
aangedrongen om handhavingsmaatregelen toe te passen die in verhouding staan tot de 
feiten. Titel XVI van het DABM voorziet daarom in bestuurlijke en strafrechtelijke 
handhavingsinstrumenten en laat voor kleine vergrijpen ook GAS toe (zie artikel 16.6.3, 
§2 van het DABM).  
 
Voor de gemeente staan dus drie manieren open om op te treden tegen sluikstorten:  
 

1. Ze kan gebruikmaken van bestuurlijke of strafrechtelijke maatregelen volgens titel 
XVI van het decreet van het DABM. Doorgaans bestemt de gemeente een 
strafrechtelijk optreden echter louter voor grote en gevaarlijke vormen van 
sluikstorten en voorziet ze in GAS-boetes voor kleinere vormen van sluikstorten; 

2. Ze kan gebruikmaken van GAS-boetes, die de gemeente aanwendt voor de 
handhaving van kleine vormen van openbare overlast. Wat de gemeente verstaat 
onder openbare overlast, moet beschreven worden in het GAS-reglement. In het 
kader van sluikstorten kan het gaan om het achterlaten van zwerfvuil 
(sigarettenpeuken, kauwgum, blikjes, snoepwikkels, enzovoort) op de openbare 
weg en plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, het niet opruimen van 
hondenpoep, het dumpen van kleine hoeveelheden huishoudelijk afval, het niet 
naleven van de inzamelregels voor huishoudelijk afval, het sluikstorten van kleine 
hoeveelheden huishoudelijk afval, het niet naleven van het verbod om 
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reclamedrukwerk te bedelen in leegstaande panden of in brievenbussen met een 
nee-sticker, wildplakken,… 
De gemeentelijke administratieve geldboete mag maximaal 350 euro bedragen 
voor een meerderjarige en 175 euro voor een minderjarige. Wanneer er voor de 
vermelde handelingen geen GAS vastgesteld werd in het GAS-reglement, is enkel 
een strafrechtelijke vervolging mogelijk. Omgekeerd kunnen overtredingen die 
aangepakt worden door middel van een GAS, niet langer strafrechtelijk 
gesanctioneerd worden; 

3. Ze kan de opruimingskosten verhalen op de sluikstorter via een retributie. Deze 
retributie kan eventueel gecombineerd worden met een bestuurlijke of 
strafrechtelijke maatregel of met een GAS voor de sluikstorter.  

 
Aanbevelingen  
1. De kosten voor het opruimen van een sluikstort worden verhaald op degene die het 
misdrijf heeft begaan. De betalingplichtige wordt aangeduid aan de hand van een proces-
verbaal opgemaakt door de bevoegde verbaliserende instantie. Die maakt het proces-
verbaal over aan de financieel directeur.  
 
2. 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.  
 
3. De retributie kan eventueel gecombineerd worden met een GAS-boete of een 
bestuurlijke of strafrechtelijke sanctie volgens het milieuhandhavingsdecreet.  
 
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. Het non bis in idem-beginsel verzet zich immers 
niet tegen het bestaan van verschillende sanctioneringsmogelijkheden naast elkaar, maar 
wel tegen de cumulatieve toepassing van deze sancties voor dezelfde feiten ten aanzien 
van eenzelfde persoon.  
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
Artikel 1. Grondslag retributie en geldigheidstermijn 
 
Vanaf 1/1/2023 tot en met 31/12/2023 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. 
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Artikel 3. Retributietarief en berekeningswijze 
 
De retributie wordt als volgt berekend en vastgesteld: 
 

1. lnzetten van een voertuig met chauffeur tijdens het verwijderen van de 
achtergelaten afvalstoffen: 91,30 EUR/uur 

2. Extra lader tijdens het verwijderen van achtergelaten afvalstoffen: 
36,85 EUR/uur/personeelslid 

3. Forfaitaire administratieve kost voor de opvolging van het verwijderen van de 
achtergelaten afvalstoffen: 82,50 EUR 

4. Verwerkingskost van de achtergelaten afvalstoffen: 185,28 EUR/ton. 
 
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. Bekendmaking 
 
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het 
decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Artikel 6. Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023. (Als de gemeente geen specifieke 
datum bepaalt, treedt het reglement in werking de vijfde dag na de bekendmaking 
ervan.) 
 
Artikel 7. Melding aan de toezichthoudende overheid 
 
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017 wordt de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking 
van dit besluit. 
 
Uittreksel voor 
 
Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie, website. 
 
 
 
Namens de Raad, 
get. Chloë Foccaert 
Waarnemend algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift, 
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