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06. Retributie op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente
dienstjaar 2021 – goedkeuring
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40, 41, 286, 288;
Gelet op de zonale politieverordening;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het proces-verbaal de commodo et incommodo waaruit blijkt dat geen bezwaren werden
ingediend;
Overwegende dat de gemeente regelmatig met sluikstorten geconfronteerd wordt;
Overwegende dat het jegens de sluikstorter vorderen van een billijke vergoeding voor de door de gemeente
geleverde diensten, als maatregel van goed bestuur dient beschouwd te worden;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Definitie van sluikstorten: het wegwerpen van om het even welk voorwerp in de waterkommen,
beken, grachten, gemeentelijke riolen of slikputten, in open of gesloten gronden, koeren of tuinen. Het
achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire
recipiënten.
Art. 2. - Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2021 wordt een
retributie gevestigd op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente.

Art. 3. - De retributie is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen achterlaat, opslaat of stort op
openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met het decreet van
23 december 2011 en latere wijzigingen betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, de
gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, zonale politieverordening Arro Ieper en andere wettelijke bepalingen.
Art. 4. - § 1. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente wordt het bedrag van deze
retributie als volgt vastgesteld:
 € 1 per kilometer transport van de afvalstoffen;
 € 45 per arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente bij het opruimen van het sluikstort wordt
ingezet;
 € 50 per uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen, kraan, …), inclusief chauffeur;
 € 0,30 per kg opgeruimde afvalstoffen met uitzondering van KGA en voertuigbanden. Hiervoor
bedraagt de prijs respectievelijk € 1/kg en € 0,75/kg;
 gebruikte materialen: kostprijs van het materiaal.
Art. 5. - De retributie moet contant worden betaald, tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Art. 6. - Deze retributie zal definitief zijn indien geen bezwaren ingediend worden gedurende het onderzoek
de commodo et incommodo.
Art. 7. - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM en het Bestuur MilieuInspectie (AMINAL).
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