
gemeente

recht
GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag I juni 2017

Aanwezigen:
Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter
Daan De Veuster, Burgemeester waarnemend
Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Schepenen
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena
Slegers, Bart Van De Mierop, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels,
Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de
Hoog, Tatiana Vandekeere, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Secretaris

Verontschuldigd:
Leen Smouts, Gemeenteraadslid
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter

Retributiereglement betreffende het opruimen van sluikstort en het herstel van schade door
derden - GR120171087

Juridisch kader
Artikel 42 $3 van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid tot het vaststellen van
retributiereg lementen

Historiek
Het reglement op het opruimen van sluikstort werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 12
december 2013. ln dit reglement werd nog geen melding gemaakt van het verhalen van kosten naar
aanleiding van het herstel van schade toegebracht aan het openbaar domein of het patrimonium van de
gemeente.

Advies
Advies sportraad op 29 maart.2017
Advies cultuurraad op 24 april2017
Advies jeugdraad op 27 april2017

Motivatie

Op regelmatige basis verrichten de diensten van het gemeentebestuur van Brecht prestaties in de vorm
van herstel van schade veroorzaakt door derden of het opruimen van achtergelaten afval.
Het is derhalve aangewezen dat er een duidelijke regeling wordt vastgelegd die de gemeente toelaat
correct de geleverde prestaties door te rekenen aan de schadeveroorzaker of de vervuiler.
Het is aangewezen om het reglement op het opruimen van sluikstort op te heffen en de inhoud van dit
reglement mee op te nemen in onderhavig retributiereglement. Dit bevordert de leesbaarheid en
toepasbaarheid van het reglement.

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts.
Raadslid P. Van Assche is blij en verheugd dat Vlaams Belang na enkele jaren gelijk krijgt. De
voornoemde activiteiten kunnen niet onder de noemer van retributie ondergebracht worden. Sluikstort is
bovendien een strafrechtelijke rnbreuk die strafrechtelijk beteugeld moet worden. Een retributie vergt een
vrijwilligheid staat op de website. Dit systeem brengt de rechtsstaat in gevaar. Hier wordt dezelfde fout
gemaakt als bij het reglement op de diftar.

Burgemeester L. Aerts vraagt wat er op de website staat. Raadslid P. Van Assche antwoordt dat er
verwezen wordt naar vrijwilligheid voor een retributie. Dit is correct. Hier kies je niet voor en dus is het
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een belasting. Burgemeester L. Aerts verwijst hier naar rechtsspraak. Heeft u deze? Een retributie is een
heffing van de overheid voor een tegenprestatie. Dit gaat niet over vrijwilligheid. Raadslid P. Van Assche
zegt dat het hier gaat over vrijwilligheid.
Raadslid E. Peeters vraagt in hoeveel gevallen er een vervuiler geïdentificeerd kan worden.
Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit extreem weinig is. Ze kunnen amper geïdentificeerd worden.

Stemminq:
Mef.24 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van
Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicola'i, Maria Vochten, Bart Van De
Mierop, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi
Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Dennis De
bruyn, Johan Bellens), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 1

onthouding (Joziena Slegers)

Besluit

Artikel 1

Het gemeenteraadsbesluit van 12 december 2013 betreffende het opruimen van sluikstort wordt
opgeheven vanaf '1 .7.2017.

Artikel 2
Met ingang van 1.7.2017 tot en met 31 .12.2019 wordt een retributie gevestigd op het weghalen door het
gemeentebestuur van gesluikstort afval en op het herstellen van schade toegebracht door derden aan het
openbaar domein of het patrimonium van de gemeente,

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de persoon die het afval achtergelaten heeft of de schade heeft
toegebracht, of door de voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon.

Artikel 4
Onder sluikstort wordt verstaan: het achterlaten van elke vorm van afval
- Op niet-reglementaire plaatsen en/of
- Op niet- reglementaire tijdstippen en/of
- ln niet-reglementaire recipiënten;

Artikel 5
De retributie voor de ophaling van sluikstort wordt als volgt bepaald:
1) Opruimen van de achtergelaten huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen
gelijkgesteld bedrijfsafval:

L Loonkost werklieden: € 15 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.
2. lnzetten van een vrachtwagen met chauffeur (tijdens het opruimen van de achtergelaten

afvalstoffen)'. € 42,5 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.
3. Loonkost toezichter: € 20 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.

2) Voor de overslag, het verwerken en storten of verbranden: 0,30 euro per kg afval
3) Gebruikte materialen: kostprijs van het materiaal
4) Kilometervergoeding: 2€lkm

Artikel 6
De retributie voor het herstel van schade aan het openbaar domein of patrimonium van de gemeente
wordt als volgt bepaald:

1. Loonkost werklieden: € 15 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur
2. lnzetten van een vrachtwagen met chauffeur (in het kader van het herstellen van de schade): €

42,5 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.
3. Loonkost toezichter: € 20 per half te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.
4. Gebruikte materialen: kostprijs van het materiaal
5. Kilometervergoeding: €2lkm
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6. Vergoedingen aan derden voor herstel van schade aan het openbaar domein of patrimonium van

de gemeente: gefactureerde kost.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Secretaris

Voor eensluidend uittreksel
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