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 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.773 

Opruiming sluikstorten 
 

Retributiereglement 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2020-12-03 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2020-12-08 

Artikel 1. 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1° afvalstof: de stoffen en voorwerpen bedoeld 

in artikel 3, § 1, 1°, van het decreet van 23 de-
cember 2011 betreffende het duurzaam be-
heer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; 

2° sluikstorten: het achterlaten van de voormelde 
afvalstoffen op openbare en private wegen, 
plaatsen en terreinen 
– op niet-reglementaire tijdstippen en/of 
– in niet-reglementaire recipiënten en/of 
– op niet-reglementaire plaatsen; 

3° niet-reglementaire plaatsen, tijdstippen of 
recipiënten: andere plaatsen, andere tijdstip-
pen of andere recipiënten dan deze bepaald in 
de wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten of 
besluiten van de gemeenteraad. 

 
Artikel 2. 
Het gemeentebestuur heft een retributie op het 
opruimen en/of saneren van sluikstorten. 
 
Artikel 3. 
§ 1. Het bedrag van de retributie voor het op-
ruimen van het sluikstort wordt als volgt vastge-
steld: 
– voor afval met een volume tot 1/10 m³: 75 

euro; 
– voor afval met een volume van meer dan 1/10 

m³ tot 1/2 m³: 150 euro; 
– voor afval met een volume van meer dan 1/2 

m³ tot 1 m³: 275 euro; 
– voor afval met een volume van meer dan 1 m³: 

300 euro per m³. 
 

§ 2. Het bedrag van de retributie wordt ver-
meerderd met de reële kost voor het saneren van 
het sluikstort, met een minimumforfait van 250 
euro. 
 
Artikel 4. 
De retributie is verschuldigd door de persoon die 
heeft gesluikstort. 
De persoon die daartoe opdracht of toelating 
gegeven heeft, is hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling van de retributie. 
 
Artikel 5. 
§ 1. De retributie moet betaald worden binnen 
een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de 
kennisgeving van het bedrag van de retributie. 
 
§ 2. In geval van niet betaling kan de financieel 
directeur, na aanmaning met een aangetekende 
brief, de retributie invorderen bij dwangbevel. 
Voor elke aanmaning per aangetekende brief zal 
een forfaitaire administratieve kost aangerekend 
worden van 20 euro. 
 
Artikel 6. 
Onverminderd de toepassing van de bepalingen 
van dit reglement is het college van burgemeester 
en schepenen gemachtigd om de tarieven be-
paald in artikel 2 te wijzigen. 
 
Artikel 7. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing. 
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking. 

 


