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SCHRIFTELIJKE VRAAG AAN HET COLLEGE VAN 

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

 

Betreft: sluikstorten en zwerfvuil 

 

Geachte,  

 

Graag had ik i.v.m. het ophalen van sluikstort en zwerfvuil in Lier een antwoord op volgende vragen: 

 

- Hoeveel gewicht aan sluikstort en zwerfvuil werd er in 2020 en 2021 in onze stad opgeruimd ? 

Graag de cijfers per jaar. 

- Wat is de totale (desgevallend totaal geraamde) kostprijs van deze opruimacties ? 

- Hoeveel processen-verbaal werden in deze jaren opgemaakt voor sluikstorten? Graag de 

gegevens per jaar.   

- Hoeveel GAS-boetes voor sluikstorten werden er in deze jaren opgelegd ? Hoeveel werden er 

daarvan geïnd ? Graag onderverdeeld per jaar.   

 

 

Hoogachtend. 
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Schriftelijke vraag: Sluikstorten en zwerfvuil  

Geachte heer Verhoeven, 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

      
Kostprijs 
opruimen en 
afvoer  zwerfvuil  
en sluikstort 
(euro) 

111.258 euro 
 
107.768 euro + 
3.490 euro van 
straatvegers 

129.243 euro 
 
125.630 euro + 
3.613 euro van 
straatvegers 

132.120 euro 
 
128.795 euro + 
3.325 euro van 
straatvegers 

129.010 euro 

 
126.109 euro + 
2.901 euro van 
straatvegers 

137.135,3 euro 

 
134.134.37 euro + 
3000,93 euro van 
straatvegers 

Hoeveelheid 
zwerfvuil  
en sluikstort (ton) 

149 ton 
 
119,6 ton + 
29,4 ton van 
straatvegers 

186,07 ton 
 
155,63 ton 
+30.44 ton van 
straatvegers) 

186,31 ton 
 
(158,25 ton + 
28,06 ton  
van 
straatvegers) 

201,13 ton 

 
(176,64 ton + 
24,491 ton  
van straatvegers) 

194,53 ton 

 
(169,94 ton + 
24,59 ton van 
straatvegers) 

 
Korte toelichting bij de cijfers: het aantal ton zwerfvuil en sluikstort is gedaald t.o.v. 2020. De kostprijs is echter gestegen. 
Dit is voornamelijk te verklaren door de vergoedingen voor verenigingen die zwerfvuil ruimen. In 2020 zijn er zeer weinig 
opruimacties geweest, omwille van de strenge coronamaatregelen. In 2021 zijn de verenigingen echter terug aan de slag 
gegaan en werd voor 12.710€ vergoedingen uitgekeerd (versus 4475€ in 2020). Verder zijn ook de kosten voor verwerking 
van restafval licht gestegen. 
 
De dienst Handhaving heeft voorlopig enkel een overzicht van het aantal GAS pv’s opgemaakt in 2020. De cijfers voor 

2021 ontvangen zij pas op het einde van 2022.  

In 2020 werden 329 GAS PV’s opgemaakt voor sluikstorten door meerderjarigen en 2 voor sluikstorten door minderjarigen. 

Het gaat voornamelijk over sluikstorten aan OCT’s. Voor 76% van de opgemaakte PV’s werd een boete opgelegd. 

Daarnaast werden 5 gerechtelijke PV’s opgesteld. 

In 2019 werden 258 GAS PV’s opgemaakt voor sluikstorten door meerderjarigen, waarvan voor 77% van de opgemaakte 

PV’s een boete werd opgelegd.  

In 2021 zijn er door de politie 6 gerechtelijke pv’s opgesteld voor sluikstort. Bij de gerechtelijke pv’s gaat het steeds om 

grotere hoeveelheden sluikstort, conform de parketrichtlijnen. 

 

Hopende u correct geïnformeerd te hebben, 

 

vragen naar e-mail telefoon datum 

Toon Verwaest toon.verwaest@lier.be 03 800 03 04 31-1-2022 

uw bericht van ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n)  

06/01/2022    

Bart Verhoeven 

Gemeenteraadslid 



 

Met vriendelijke groeten 

Katleen Janssens Rik Verwaest 

 

 

 

 

Algemeen directeur Burgemeester 
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