
 
 

Schriftelijke vraag gesteld door de heer Loewenstein: Repressie inzake netheid 

 

De gemeente Vorst beschikt over een cel Repressie binnen de dienst Openbare Netheid. Deze 

cel staat in voor de bestrijding van overlast en de bestraffing van overtredingen op het 

belastingreglement met betrekking tot overlast of via het Algemeen Politiereglement. 

 

1. Kunt u mij voor de jaren 2019 en 2020 (tot de datum van ontvangst van de vraag) 

zeggen:  

a. Hoeveel processen-verbaal zijn er uitgeschreven door de cel Repressie van de 

dienst Netheid?  

b. Waarover gingen de pv’s? Kunt u een uitsplitsing geven tussen vuilzakken 

buitenzetten buiten de voorziene tijdspanne (wit / blauw / geel / oranje / groen / 

fuchsia), sluikstorten en andere overtredingen inzake netheid?  

c. Hoeveel heffingen gingen naar onburgerlijk gedrag?  

d. Hoeveel belastingen werden er aangevochten en geannuleerd? Wat is het 

overeenkomstige bedrag? 

2. Welk middel gebruikt u om overlast te bestraffen? Vervolgt u via het 

belastingreglement of werkt u nu op basis van het Algemeen Politiereglement? 

3. Hoeveel repressiemedewerkers zijn er actief op het terrein? 

4. Hoeveel hondenpoepacties zijn er in 2019 en 2020 georganiseerd? Was dit slechts 

preventief of werden er pv’s uitgeschreven? Als er pv’s zijn uitgeschreven aan 

hondenbezitters, kunt u mij vertellen hoeveel? 

 

Dank bij voorbaat voor uw antwoorden. 

ML 

 

 

Antwoord van de heer Tahri: 

 

Beste gemeenteraadslid, 

 

Hieronder vindt u het antwoord op uw vragen. 

 

1. Kunt u mij voor de jaren 2019 en 2020 (tot de datum van ontvangst van de vraag) 

zeggen: 

 

a. Hoeveel processen-verbaal zijn er uitgeschreven door de cel Repressie van 

de dienst Netheid?  

 

Voor 2019:  950 belastingen (75 betwistingen 7.120,00 €, zijnde 84.835,00 € te innen). 

Momenteel is er reeds 56.140,33 € geïnd. Er blijft dus 28.694,67 € te innen. 

Voor 2020: 455 PV’s 

 



b. Waarover gingen de pv’s? Kunt u een uitsplitsing geven tussen vuilzakken 

buitenzetten buiten de voorziene tijdspanne (wit / blauw / geel / oranje / 

groen / fuchsia), sluikstorten en andere overtredingen inzake netheid?  

 

Qua belastingen hebben we voor 2019: 12 fuchsia zakken, 761 witte zakken, 11 blauwe 

zakken, 247 gele zakken, 138 m³ sluikstort en 2 maal achterlaten van klein afval. 

Voor 2020 hadden alle behandelde pv’s betrekking op het buitenzetten van vuilniszakken op 

een fout tijdstip. Voor dit soort feiten is er geen uitsplitsing naar de kleur van de zakken, maar 

90% betrof blauwe, gele en witte zakken. Het ging zelden om fuchsia of groene zakken  (art. 

28 APR). 

De opgestelde processen-verbaal hadden ook betrekking op het deponeren van vuilniszakken 

rond een boom, bloembak, glasbol of openbare vuilnisbak. In percentages uitgedrukt gaat het 

om 8% van de administratieve pv’s inzake netheid (art. 28 §5 APR). 

 

2. Welk middel gebruikt u om overlast te bestraffen? Vervolgt u via het 

belastingreglement of werkt u nu op basis van het Algemeen Politiereglement? 

 

2019 = belastingen op vervuiling 

2020 = testjaar GAS (balans nog op te maken) 

 

3. Hoeveel repressiemedewerkers zijn er actief op het terrein? 

 

3 toegewezen agenten voor de dienst Netheid  

3 toegewezen agenten voor de dienst GAS 

2 personen van het vliegend team  

Er zijn dus in totaal 8 agenten op het terrein. 

 

4. Hoeveel hondenpoepacties zijn er in 2019 en 2020 georganiseerd? Was dit slechts 

preventief of werden er pv’s uitgeschreven? Als er pv’s zijn uitgeschreven aan 

hondenbezitters, kunt u mij vertellen hoeveel?  

 

2019: 1 pv voor hondenuitwerpselen 

2020: 0 pv voor hondenuitwerpselen 

Zodra deze agenten naar buiten gaan, controleren zij de begeleiders van honden die zij 

tegenkomen, om te zien of zij iets bij hebben om de uitwerpselen van hun huisdier op te 

ruimen.  

Wij zitten momenteel op ongeveer 162 controles die voor 99,9 % in orde blijken te zijn. 

Ter info: hier is de globale actieplanning van de repressie alleen. 

 

Actie: 

- Zondag 6 september: inspectie zak in bepaalde wijk, van 7u30 tot 11u30  

Zondag 6 september: nachtelijke observatie met politieondersteuning op zwarte 

punten, van 19.30 tot 00.00 uur. 

Woensdag 9 september: "Hondenparkactie" met politieondersteuning, van 13.00 tot 

16.00 uur 

Zondag 27 september:  inspectie zak in bepaalde wijk, van 7u30 tot 11u30 

- Dinsdag 6 oktober: nachtelijke observatie met politieondersteuning op zwarte punten, 

van 19.30 tot 00.00 uur. 

Woensdag 14 oktober: "Hondenparkactie" met politieondersteuning, van 13.00 tot 

16.00 uur 

Zondag 25 oktober: inspectie zak in bepaalde wijk, van 7u30 tot 11u30 

Zondag 25 oktober: nachtelijke observatie met politieondersteuning op zwarte punten, 

van 19.30 tot 00.00 uur. 



- Woensdag 18 november: "Hondenparkactie" met politieondersteuning, van 13.00 tot 

16.00 uur 

Vrijdag 20 november: Barrage Luttrebrug met ANB, Politie, Douane, van 12.00 tot 

16.00 uur 

Zondag 29 november: inspectie zak in bepaalde wijk, van 7u30 tot 11u30  

Zondag 29 november: nachtelijke observatie met politieondersteuning op zwarte 

punten, van 19.30 tot 00.00 uur. 

- Woensdag 9 december: "Hondenparkactie" met politieondersteuning, van 13.00 tot 

16.00 uur 

Zondag 13 december: inspectie zak in bepaalde wijk, van 7u30 tot 11u30  

Zondag 13 december: nachtelijke observatie met politieondersteuning op zwarte 

punten, van 19.30 tot 00.00 uur. 

 

Ik blijf tot uw beschikking. 

Saïd TAHRI 

 


