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Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op het opruimen van sluikstorten
en andere vervuilende elementen op het openbaar domein goed te keuren voor de periode van 1 januari
2020 tot en met 31 december 2025. De tarieven zijn nu vastgesteld per m³ in plaats van per ton, omdat
dit gemakkelijker meetbaar is. Voor een sluikstort werd het tarief van 206 euro per ton verhoogd naar
minmaal 250 euro per m³. Bij grotere volumes en meerdere ophaalritten, wordt de retributie verhoogd.
Een retributie is geen boeteinstrument, maar mag wel de werkelijke kost van de geleverde prestaties
aanrekenen.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op het opruimen van sluikstorten
en andere vervuilende elementen op het openbaar domein goed te keuren voor de periode van 1 januari
2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
 De Bepalingen van het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald
artikels 40, 41 en 177, en latere wijzigingen.
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 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
 Het artikel 170 §4 van de grondwet.
 Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.
 Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en latere
wijzigingen.
 Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, en latere wijzigingen.
 Het uniform gemeentelijk politiereglement (UGP) van de Stad Turnhout.
Argumentatie
De stad wordt regelmatig geconfronteerd met zwerfvuil en sluikstorten. Het opsporen van de sluikstorter
of vervuiler vergt supplementaire inspanningen. De stad heeft tot taak te waken over de gezondheid van
haar inwoners, waardoor het aangewezen is initiatieven te nemen om de verontreiniging, die ontstaat
door sluikstorten op het openbaar domein, zo spoedig mogelijk te reinigen. Het opruimen van sluikstorten
en andere vervuilende elementen op het openbaar domein brengt hoge kosten met zich mee waaronder
de loonkost, de gebruik- en verbruikskost van het transportvoertuig, een administratiekost en de kost van
de afvalverwerking. Ingevolge het principe "de vervuiler betaalt", is het aangewezen deze kosten te
verhalen op de sluikstorter of vervuiler.
De tarieven worden nu vastgesteld per m³ in plaats van per ton, omdat dit gemakkelijker meetbaar is.
Voor een sluikstort werd het tarief van 206 euro per begonnen ton verhoogd naar minmaal 250 euro per
m³. Bij grotere volumes en meerdere ophaalritten, wordt de retributie verhoogd.
Op basis van gewicht en volume kunnen de niet reglementair geplakte affiches beschouwd worden als ‘
klein zwerfvuil’. Vanwege de bijkomende kosten die verbonden zijn aan het verwijderen van niet
reglementair geplakte affiches is voor deze categorie van afval evenwel een apart tarief van toepassing.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode:7332800/AFI/0020.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie
geheven op het ambtshalve opruimen van sluikstorten en andere vervuilende elementen op het openbaar
domein door, of in opdracht van, de gemeente. Niet reglementair aangeplakte affiches worden in de
geest van dit reglement als een vorm van sluikstorten beschouwd.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen of andere vervuilende elementen
achterlaat, opslaat of stort op en naast openbare wegen, plaatsen en terreinen met een openbaar
karakter. Eventueel is de retributie verschuldigd door de persoon die voor de vervuiler burgerlijk
verantwoordelijk is.
In het geval van het verwijderen van aanplakkingen die in strijd zijn met de wet of met de vigerende
politiereglementering inzake publiciteitsvoering door aanplakking is de retributie verschuldigd door de
verantwoordelijk voor de wederrechtelijke aanplakking en zo deze niet gekend is, door de organisator
van de manifestatie vermeld op de aangeplakte affiche, respectievelijk door degene wiens handelsnaam,
logo of embleem op de aangebrachte affiche voorkomt.

2/3

Artikel 3
tarief
De retributie bedraagt:
voor het ambtshalve opruimen van afvalstoffen of andere vervuilende elementen door de gemeente
wordt het bedrag van deze retributie als volgt vastgesteld:
 voor klein zwerfvuil (zoals o.a. uitwerpselen van menselijke en dierlijke oorsprong, een fles, een
blikje, sigarettenpeuk, papier, kauwgom, kleine verpakking, … ): 40 euro;
 voor sluikstorten van afval met een volume tot 1m³: 250 euro;
 indien het sluikstort van afval een volume heeft van meer dan 1m³ wordt de retributie
vermeerderd met 75 euro per bijkomende begonnen m³ afval.
 indien het sluikstort van afval een volume heeft van meer dan 4m³ wordt de retributie bijkomend
vermeerderd met 175 euro ophaalkost per bijkomende ophaling van maximaal 4m³ afval.
voor het opruimen of verwijderen van niet reglementair aangebrachte aanplakkingen: 40 euro per
affiche.
Artikel 4
wijze van inning
Aan de retributieplichtige wordt een schuldvordering met het verschuldigde bedrag bezorgd.
Het verschuldigde bedrag moet betaald worden binnen dertig dagen vanaf de bezorging van de
schuldvordering.
De betaling van de retributie wordt gevorderd onverminderd de gerechtelijke vervolging tegen de
personen bedoeld in artikel 2.
Artikel 5
dwangbevel
Conform het artikel 177, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. De hieraan verbonden kosten zijn
volledig ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Bij betwisting van een niet-fiscale schuldvordering kan het stadsbestuur zich tot de burgerrechtelijke
rechtbank wenden om de openstaande schuld in te vorderen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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