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Coronacrisis  -  Toename zwerfvuil en sluikstorten tijdens de sluiting van de 

recyclageparken 

 

Vanwege de coronamaatregelen werden de recyclageparken voor korte tijd gesloten. Op 7 

april werd het verbod op de sluiting van de containerparken opgeheven. De opheffing van 

het verbod kwam er onder meer omdat sommige lokale besturen aangaven dat er meer 

werd gesluikstort. In Gent meldden de diensten van de afvalintercommunale IVAGO de 

voorbije weken bijvoorbeeld een stijging van sluikstorten met zowat 20 procent. 

 

Bijna 15 procent van de gemeenten stelde een sterke toename van zwerfvuil vast. Als het 

gaat over sluikstorten, geeft 70 procent van de gemeenten geen of een beperkte toename 

aan. 18 procent spreekt van een sterke toename. 

 

1. In welke gemeenten werd een sterke toename van zwerfvuil en sluikstorten gemeld? 

Op welke gegevens zijn deze percentages gebaseerd? 

2. Verminderde het sluikstorten en de hoeveelheid zwerfvuil opnieuw na het heropenen 

van de containerparken? 

3. Naast sensibilisering rond zwerfvuil en sluikstorten is ook handhaving nodig.  

Kan deze gegarandeerd worden? 
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ANTWOORD 

op vraag nr. 560 van 16 april 2020 

van FREYA PERDAENS 

 

 

 

1. De enquête die door Mooimakers uitgevoerd werd bij 75 lokale besturen en 

intercommunales gebeurde in het kader van de extra coronacommunicatiecampagne 

en niet om exacte cijfers te bekomen. De beperkte bevraging werd gelanceerd op 30 

maart en op vrijdag 3 april afgesloten. Van 44 respondenten werd een antwoord 

ontvangen. De percentages die vermeld werden dienen dan ook in deze context 

bekeken te worden. Ze geven een indicatie van wat in Vlaanderen aan de hand is rond 

zwerfvuil en sluikstort, maar zijn niet gebaseerd op een gebiedsdekkend onderzoek. 

 

Een aantal respondenten baseerde zich op cijfergegevens uit hun monitoring, bij 

anderen was er geen cijfermateriaal beschikbaar. Bepaalde respondenten, zoals o.a. 

de stad Gent, konden dus terugvallen op cijfers omdat deze permanent monitoren. Zo 

hadden zij een goed zicht op het aantal sluikstortmeldingen tijdens de sluiting van de 

recyclageparken (toename). Ook wat betreft het opgehaalde huis-aan-huis-afval kon 

Gent een stijging vaststellen. De stad Mortsel rapporteerde bijvoorbeeld eveneens op 

basis van hun monitoring, maar vond het nog te vroeg om er bepaalde conclusies uit 

te trekken.   

 

2. Hierover zijn op dit moment nog geen gegevens beschikbaar.  

 

3. Dit is een bevoegdheid van de lokale besturen. Ik heb geen zicht op het feit of dit in 

coronatijden minder zou gebeuren. Lokale handhavers kunnen op basis van het GAS-

reglement of het milieuhandhavingsdecreet deze handhaving voorzien.  
 


