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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Zwerfvuil is een voortdurend probleem op het Vlaamse grondgebied. Opruiming en verwerking
van zwerfvuil levert voor onder andere gemeenten, intercommunales en agentschappen flinke
kosten op. Ook is het een bron van ergernis voor burgers.
In 2014 heeft de OVAM een enquêteonderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheden en
beleidskosten van zwerfvuil op het openbaar terrein in Vlaanderen voor het jaar 2013. In dit
onderzoek zijn voor de eerste keer systematisch uniforme gegevens over hoeveelheden en
kosten van zwerfvuil verzameld en geëxtrapoleerd voor geheel Vlaanderen. Voor 2013 betrof het
een voorstudie met gegevens vanuit een beperkte steekproef onder 63 gemeenten, alle
intercommunales, de agentschappen AWV en ANB en de waterwegbeheerder W&Z en NV De
Scheepvaart.
In 2017 heeft de OVAM, als vervolg, een enquête-onderzoek naar hoeveelheden en
beleidskosten van zwerfvuil in Vlaanderen voor het jaar 2015 uitgevoerd. Ditmaal betrof het een
enquête uitgezet onder alle gemeenten (respons van 115 gemeenten) en alle intercommunales
en, naast de bovengenoemde agentschappen1 en waterwegbeheerders, tevens de provincies.

1.2 Doel- en vraagstelling
Doelstelling van het onderzoek is:
 Hoeveel zwerfvuil wordt jaarlijks op het openbaar domein in Vlaanderen opgeruimd en wat
zijn de totale beleidskosten verbonden aan het zwerfvuilbeleid?
Deze hoofdvraag is verder uitgewerkt in de volgende deelvragen:
 Hoeveel kg zwerfvuil wordt jaarlijks opgeruimd op het openbaar domein in Vlaanderen?
 Hoe hoog zijn de totale beleidskosten van het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen?
Beleidskosten zijn alle kosten om het zwerfvuil op te ruimen, te verzamelen in
straatvuilnisbakken, te sensibiliseren en te handhaven.

1.3 Inhoud van dit rapport
Dit methodologisch rapport bevat de werkwijze die werd gebruikt voor:
 De opmaak van de enquête die werd uitgestuurd naar alle gemeentes, alle
intercommunales, alle provincies en Vlaamse departementen zoals AWV en W&Z (met
inbegrip van de werksessies;
 De opbouw van het activity based costing model dat aan de basis ligt van deze vragenlijst;
 De gegevensverzameling;
 De gegevensverwerking beperkt tot de toepassing van de aannames die in dit rapport
worden voorgesteld op alle ontvangen data en de berekening van de clustergemiddelden.

1

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaf aan geen gegevens te hebben over zwerfvuil of sluikstort op haar
domeinen.
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Figuur 10: Schematische weergave van doelstelling en reikwijdte van het onderzoek.

1.4 Afbakening en definities
In het onderzoek worden de volgende afbakeningen en definities gehanteerd.
Het onderzoek heeft betrekking op de beleidskosten en hoeveelheden van zwerfvuil2 in het
openbare domein in Vlaanderen.


Zwerfvuil is klein afval dat mensen al dan niet onbewust op een daarvoor niet bestemde
plaats achterlaten. Zwerfvuil ontstaat door (o.a. consumptie) buitenshuis. Voorbeelden zijn
sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepwikkels, zakdoekjes3.
 De volgende stromen vallen niet onder zwerfvuil:
 Sluikstorten4, 5.
 Verkeerd aangeboden huisafval.

2

In de enquêtes zijn ook de kosten en hoeveelheden van sluikstort (naast zwerfvuil) bevraagd. Dit methodologisch
rapport beschrijft echter uitsluitend het zwerfvuilonderdeel.
We beschouwen enkel "losse stukken" als zwerfvuil. Afval dat verzameld in een zak zit wordt beschouwd als
sluikstorten. Hetzelfde geldt voor afval dat bijgeplaatst wordt bij of naast straatvuilnisbakken.
Sluikstorten: Dit is het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en
in niet-reglementaire recipiënten. Het gaat om het bewust ontwijken van de reguliere huisvuil- of bedrijfsvuilophaling
en/of de kosten verbonden aan een reglementaire verwijdering. Het gaat zowel om sluikstorten in de
straatvuilnisbakken, bijplaatsingen bij afvalverzamelpunten als losse dumpingen.
Over de toerekening van kosten van ledigen van straatvuilnisbakken kan verschillend worden gedacht. In dit onderzoek
wordt ervan uit gegaan dat straatvuilnisbakken worden geplaatst ter voorkoming van zwerfvuil.

3

4

5
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Bladafval, zand, grond (uit veegvuil) en slib.
 Hondenpoep.
 Drijfvuil (in water).
 Afval van evenementen6.
Het onderzoek richt zich uitsluitend op zwerfvuil op openbaar terrein (zie precisering
hieronder) in Vlaanderen.
Op basis van kosten en hoeveelheden wordt in deze studie geen analyse van de doelmatigheid van het beleid voor zwerfvuil gemaakt. Noch worden effecten in verschuivingen van
beleid voor zwerfvuil tussen 2013 en 2015 meegenomen, aangezien voor beide enquêtes een
andere methodologie werd gebruikt.
Het onderzoek richt zich niet op het in kaart brengen van de wijzen waarop het zwerfvuilbeleid gefinancierd wordt. De kosten en hoeveelheden worden wel per betrokken partij in
kaart gebracht.
Het onderzoek richt zich niet op het beleid of de wijze van organisatie van de activiteiten voor
het tegengaan van bij gemeenten en andere partijen noch op de invloed van
omgevingsfactoren.
Het onderzoek richt zich niet op de samenstelling (fracties als kunststof verpakkingen,
drankenkartons, papier/karton, organische fracties etc.).
Het onderzoek betreft niet de indirecte kosten van de impact van zwerfvuil op het milieu en
de omgeving.

Openbaar domein: Het onderzoek beperkt zich tot zwerfvuil dat zich bevindt op openbaar en
publiek domein in Vlaanderen. Het betreft zwerfvuil in (winkel)straten, pleinen, op- en afritten
van wegen, gemeentelijke voetpaden, fietspaden, wandelpaden, parkeerplaatsen, openbaar
vervoer stopplaatsen, parken, speeltuinen, sportvelden, recreatie-oevers. Uitgesloten zijn
zwerfvuil op privédomeinen (burgers, bedrijven, private evenementen) en federale domeinen (of
verwijderd door federale instanties). Het betreft dus de stroom zwerfvuil die is opgehaald door
machinaal en manueel vegen, lediging van straatvuilnisbakken, vrijwilligersacties, et cetera.
Het onderzoek sluit verder zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande definities en methodes, zoals
in het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen, het zwerfvuilprogramma Indevuilbak7, de Vlaamse netheidsindex8 en zoals gehanteerd binnen de OVAM.

6

7

8

Het opruimen van zwerfvuil voor evenementen waarvoor private partijen verantwoordelijk zijn voor de opruiming,
vallen hier buiten. Regulier afval van markten en evenementen wordt niet gezien als zwerfvuil of sluikstort. Achteraf
opruimen van afval dat is achtergebleven na private evenementen en na een eventuele vooraf voorziene en
afgesproken opruiming onmiddellijk na de activiteit moet wel worden meegenomen.
In 2017 is de naam veranderd in Mooimakers; aangezien de situatie uit 2015 wordt beschreven zal de naam
'indevuilbak' worden aangehouden in dit document.
De Vlaamse netheidsindex is een meetinstrument voor de waardering van de netheid van de openbare ruimte in
Vlaanderen.
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2 Onderzoeksmethode
2.1 Onderzoeksontwerp
Het gekozen onderzoeksontwerp zorgt ervoor dat aan de voorwaarden van betrouwbaar en
valide onderzoek wordt voldaan.
Er is in Vlaanderen momenteel geen goed zicht op de beleidskosten en hoeveelheden van
zwerfvuil en bij de betrokken actoren (gemeenten, intercommunales, Vlaamse departementen).
Ook verschillen de inzichten over de te hanteren definities. Vaak verschillen ook de
inzamelsituaties, de hoeveelheid zwerfvuil per inwoner en de wijze van gegevensregistratie.
Daarnaast zijn veel verschillende actoren betrokken bij het zwerfvuilbeleid. Deze actoren
hanteren verschillende kostenposten die op verschillende manieren worden berekend en
toegerekend aan zwerfvuil. Dit heeft tot gevolg dat men bij onderzoek naar de hoeveelheden en
kosten van zwerfvuil wordt geconfronteerd met problemen rondom de validiteit van de data. Het
is daarmee de vraag of wel wordt gemeten wat men wil meten.
Naast valide moeten data ook betrouwbaar zijn. Om de betrouwbaarheid van de data te borgen
moeten gegevens worden verzameld die representatief zijn voor geheel Vlaanderen.
Om de validiteit en betrouwbaarheid van de data te borgen is gekozen voor een
onderzoeksontwerp bestaande uit drie componenten:
 Een Activity Based Costing model, om te komen tot vergelijkbare inschattingen van kosten en
hoeveelheden van zwerfvuil tussen de verschillende actoren (zie Bijlage 1).
 Een representatieve Activity Based enquête (uitgezet naar alle gemeenten) om betrouwbare
extrapolatie naar geheel Vlaanderen mogelijk te maken. De enquête aan gemeenten is
gegeven in Bijlage 2. Ook is een enquête onder intercommunales gehouden. Deze enquête is
gegeven in Bijlage 6.
 Werksessies met betrokken actoren (diverse werksessies met gemeenten, werksessies met
intercommunales, agentschappen, waterwegbeheerders) om de beschikbaarheid en
ontsluiting van data te verkennen en daarmee de validiteit te borgen. Het overzicht van de
onderwerpen in de werksessies is gegeven in Bijlage 4. Een overzicht van de uitgevoerde
werksessies en deelnemers is gegeven in Bijlage 5.

2.2 Activity Based Costing model
Als uitgangspunt voor onze inschatting van kosten en hoeveelheden hanteren wij een Activity
Based Costing model. Dit model heeft tot doel de wijze waarop kosten worden toegerekend voor
alle betrokken partijen vergelijkbaar te maken.
Het vertrekpunt daarbij is de activiteit die ten grondslag ligt aan de gemaakte kosten (en
ingezamelde hoeveelheden). De kosten en hoeveelheden worden dus bottom-up per
deelactiviteit van zwerfvuil opgebouwd.
 Bouwstenen voor de kosten vormen de menskracht en middelen: personeelskosten,
investeringskosten, materieelkosten, inhuur, overhead en andere posten die per
deelactiviteit toe te rekenen zijn.
 Voor de hoeveelheden gaat het om de toerekenbare hoeveelheden zwerfvuil die in de
deelactiviteit verwijderd worden. Dit geeft inzicht in de hoeveelheden en kosten per
deelactiviteit alsmede voor het totaal. Ook geeft het inzicht in de kosten en hoeveelheden
per (type) partij. Tevens kunnen diverse kentallen berekend worden.
Indien een bottom-up kostenopbouw niet mogelijk is wordt gewerkt met tarieven,
geaggregeerde/top-down kengetallen en inschattingen. Deze gegevens worden gebruikt om de
gemaakte kosten voor de betreffende activiteit zo goed mogelijk te benaderen. Indien
bijvoorbeeld reinigen wordt uitbesteed zijn de uitbestede werkzaamheden en de kosten die
15 december 2017. Ons kenmerk 1016048-01012b/mde/eco
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daarvoor in rekening worden gebracht de basis. Voor transport en verwerking wordt gerekend
met een gemiddeld transport/verwerkingstarief per ton.
Om te komen tot het Activity Based Costing model is eerst een metamodel ofwel blauwdruk
ontwikkeld. Het metamodel is in eerste instantie een theoretisch model dat als basis dient voor
de dataverzameling, de structuur en bouw van het model en de rekenmethodiek. Gaandeweg het
onderzoek is dit model ingevuld met de daadwerkelijk verzamelde gegevens.
De activiteiten die plaatsvinden met betrekking tot het opruimen van zwerfvuil9 zijn:
 Infrastructuur en beheer (onder meer van straatvuilnisbakken, ledigen uitgezonderd).
 Machinaal vegen.
 Manueel vegen (professioneel).
 Ledigen straatvuilnisbakken.
 Transport, overslag en verwerking.
 Vrijwilligersinzet.
 Communicatie, beleid en sensibilisering.

2.3 Kritische reflectie onderzoek 2013






Het zwerfvuilonderzoek 2013 vormt het uitgangspunt voor het onderzoek. Vanaf de start van
het project is gekeken naar mogelijke verbeteringen (bijvoorbeeld het rekenmodel, de
vragenlijst, communicatie en feedback naar betrokken gemeenten en andere partijen). Ook
zijn er interviews en werksessies met bij het onderzoek voor 2013 betrokken gemeenten
uitgevoerd voor aanpassingen van het model, vragenlijst en terugkoppeling.
Er heeft een kritische reflectie op de statistiek-aspecten in het zwerfvuilonderzoek 2013
(terugblik) en het zwerfvuilonderzoek 2015 (vooruitblik) plaatsgevonden. De
steekproefomvang voor 2015 is opnieuw berekend op basis van de spreidingsmaten van
2013. Er is uiteindelijk besloten om alle gemeenten te bevragen en geen steekproef te
trekken.
De online-enquête is gebruiksvriendelijker gemaakt door te werken met een veelgebruikte en
zeer gebruiksvriendelijke onlineapplicatie (Survey Monkey) waarin respondent eenvoudig
antwoord kunnen geven op achtereenvolgens gestelde vragen. Deze applicatie geeft ook
meer mogelijkheden voor terugkoppeling aan gemeenten.

2.4 Dataverzameling
2.4.1 Bevraging van actoren
De volgende actoren zijn gevraagd naar hun data voor kosten en hoeveelheden van zwerfvuil (en
sluikstort):
Actor

Wijze van bevraging

Omvang

Gemeenten

Werksessies en uitgebreide (activity
based) online enquete

Alle 308 gemeenten (respons
115)

Intercommunales

Werksessie en enquête per e-mail

Alle intercommunales

Agentschappen

Werksessie en telefonische en e-mail AWV, ANB, VLM
bevraging

Waterwegbeheerders

Werksessie en telefonische en e-mail W&Z, NV De Scheepvaart
bevraging

Provincies

Werksessie en telefonische en e-mail Alle provincies
bevraging

"Indevuilbak"

Data over bijdrage via de OVAM

9

Programma

Uitgesloten zijn de activiteiten die plaatsvinden met betrekking tot het opruimen van sluikstorten, namelijk opruimen
en verwerken van sluikstort (zowel incidenteel als systematisch), signalering/meldingenbeheer sluikstort, handhaving
en communicatie, beleid en sensibilisering.
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Tabel 1. Bevraging van actoren voor data kosten en hoeveelheden zwerfvuil

2.4.2 Enquête naar gemeenten
Er is een online enquête uitgezet naar alle 308 gemeenten in Vlaanderen. Om de respons te
verhogen is er eerst een brief van de OVAM aan alle colleges van burgemeester en schepenen
gestuurd, zijn alle betrokken ambtenaren per e-mail ingelicht, en heeft VVSG via haar
communicatiekanalen de gemeenten en intercommunales ingelicht. Nadat de enquête was
uitgezet zijn er diverse digitale reminders verstuurd en is de inschrijvingstermijn nog eens
verlengd.
In totaal zijn er uiteindelijk 118 responses met variërende mate van volledigheid verkregen. Het
totale inwoneraantal van de responsgemeenten is 3.271.637
De enquête die naar alle 308 gemeenten is uitgezet via de gebruikersvriendelijke online
enquêtetool (Survey Monkey). De in het onderzoek gebruikte vragenlijst is opgenomen Bijlage 2.
De vragenlijst is Activity Based opgebouwd en bevat 65 vragen die echter niet allemaal hoeven
worden ingevuld als deze voor de gemeenten niet van toepassing zijn. Via een zorgvuldige
stapsgewijze bevraging wordt men naar alleen de relevante vragen geleid en zijn foutieve
interpretaties en dubbeltellingen uitgesloten. De opbouw van de vragenlijst is binnen de
projectgroep zeer zorgvuldig verlopen omdat men enerzijds voldoende en precies de juiste
gegevens wil verkrijgen en anderzijds voor de gemeenten de vragen zo duidelijk mogelijk wil
stellen, het overzicht wil bewaren en de inspanningen wil beperken. Over de wijze van bevraging
en de vragenlijst was volledige consensus binnen de projectgroep.
De enquête bevat als introductie een heldere uiteenzetting over het onderzoek, doel en
afbakening, definities van zwerfvuil (en sluikstorten) (waarbij aangegeven werd dat stromen als
bladafval, zand, grond (uit veegvuil), slib, hondenpoep en drijfvuil niet in scope zijn), de gewenste
gegevens en de opbouw van de vragenlijst. Bij de vragen zijn voorbeelden ter verduidelijking
opgenomen en was er gelegenheid voor opmerkingen te maken in het opmerkingenveld.
Voor de berekening van hoeveelheden en kosten maakt het onderzoek gebruik van bepaalde
onderbouwde aannames en omrekenfactoren, bijvoorbeeld wat betreft loonkosten en kosten
voor materialen zoals wagens. Zie ook de paragraaf hieronder.
Voor alle vragen geldt dat men (indien er geen exacte gegevens over gewicht, volume, aantal
VTE, bedrag beschikbaar zijn) een zo realistisch mogelijke schatting kon maken. De schatting kon
eventueel geduid worden in het opmerkingenveld.
In de enquête wordt men eerst gevraagd naar de zwerfvuil (en sluikstort) gerelateerde
activiteiten van 2015 op hoofdlijnen. Vervolgens wordt ingegaan op de hoeveelheden en kosten
omtrent zwerfvuil (en daarna tevens omtrent sluikstort). Tenslotte worden een aantal vragen
gesteld over activiteiten die zowel voor zowel zwerfvuil als sluikstorten gelden.
Uit werksessies is gebleken dat sommige gemeenten zwerfvuil en sluikstort niet gescheiden
registreren en verwerken. Voor het krijgen van een goed beeld van kosten en hoeveelheden voor
beide typen afval is er toch voor gekozen om deze apart te bevragen. Indien voor de gemeente
geen scherp onderscheid gemaakt kan worden tussen zwerfvuil en sluikstort, dan werd men
verzocht om een zo goed mogelijke schatting van de verhouding tussen zwerfvuil en sluikstort te
maken en op basis hiervan een toewijzing te doen. Als er bijvoorbeeld sprake is van een ronde
waarbij naast het ledigen van de straatvuilnisbakken ook sluikstorten naast de
straatvuilnisbakken worden opgeruimd, dan kon men de beschikbare VTE’s naar eigen inzicht
over beide activiteiten verdelen.
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De enquête is besproken, getest en aangescherpt in werksessies met diverse gemeenten en
besproken in de projectgroep.
2.4.3 Intercommunales
De totale hoeveelheden zwerfvuil die in opdracht van gemeenten zijn opgeruimd en verwerkt
door intercommunales zijn verdisconteerd in de hoeveelheden van gemeenten.
Intercommunales als IDM, IVAGO en Interrand hebben een relatief grote rol in de opruiming en
verwerking. Andere intercommunales richten zich op de communicatie. Alle intercommunales
zijn bevraagd via een werksessie en via een kortere enquête (Bijlage 6).
2.4.4 Agentschappen
AWV van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken is verantwoordelijk voor de
gewestwegen (waarvan een deel autosnelweg) en de op- en afritten in het Vlaams Gewest. Langs
de autosnelwegen en gewestwegen wordt relatief veel zwerfvuil aangetroffen dat is
achtergelaten door automobilisten en chauffeurs. Met name parkings zijn een echte "hotspot".
Het gaat daarnaast om zwerfvuil op bermen, taluds en in grachten. AWV is verantwoordelijk voor
het opruimen van het zwerfvuil langs de gewestelijke wegen en op de snelwegparkings. Data van
vuilnisbakken op concessieparkings worden niet meegenomen in het onderzoek.
Concessiehouders houden hun eigen terrein net. Ook afval van parkings van supermarkten zit
niet in de scope van dit onderzoek omdat ook deze parkings, hoewel veelal openbaar
toegankelijk, privéterrein betreffen. De gegevens zijn niet beschikbaar en ook in 2013 werden ze
niet verwerkt. AWV heeft data verstrekt via een werksessie en telefonische en e-mail bevraging.
De gegevens voor het opgehaalde vuil die AWV aanleverde zijn vrij volledig, maar er wordt geen
onderscheid gemaakt in de verhouding tussen zwerfvuil en sluikstorten. De toegepaste verdeling
is gebaseerd op een inschatting van AWV, waarbij alleen een percentage voor zwerfvuil en voor
overig, niet nader gespecificeerd, vuil is gegeven.
ANB heeft voor 2015 geen compleet zicht op hoeveel gewicht of volume aan zwerfvuil er op
jaarbasis opgehaald wordt. Gegevens over ingezamelde hoeveelheden houdt ANB verder
momenteel niet op een structurele en duidelijke wijze bij. Kosten van ANB worden wel (op
hoofdcategorieën) bijgehouden in een registratie-applicatie.
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaf aan geen gegevens te hebben over zwerfvuil op haar
domeinen.
2.4.5 Waterwegbeheerders
NV De Scheepvaart en WenZ zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van vuil in en langs de
bevaarbare Vlaamse waterwegen. Zij halen vuil (waaronder zwerfvuil (en sluikstort)) op dat drijft
op het water en dat zich verzamelt aan onder andere sluizen en dat zicht bevindt op de oevers en
langs paden. De waterwegen vormen tevens landschappen en natuur- en recreatiegebieden en
zijn daarom belangrijk voor het toerisme en de vrijetijdsbesteding (onder andere
fietsroutenetwerk). De waterwegbeheerders hebben kostendata verstrekt via een werksessie en
telefonische en e-mail bevraging.
2.4.6 Provincies
De provincies beheren diverse domeinen met een recreatieve-toeristische functie. Alle provincies
zijn bevraagd. Enkele provincies (Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant) hebben informatie
over zwerfvuil van een aantal domeinen verstrekt via een werksessie en telefonische en e-mail
bevraging.
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2.4.7 'Indevuilbak’ anno 2015 (het huidige ‘Mooimakers’)
Indevuilbak10 is de koepel waaronder de Vlaamse overheid in 2015 samenwerkte met haar
partners om het Vlaamse zwerfvuilbeleid naar buiten te brengen. Naast de Vlaamse overheid (de
OVAM en het kabinet Leefmilieu) was Fost Plus (verenigt de bedrijven die verpakte producten op
de Belgische markt brengen) en de VVSG vertegenwoordigd. De financiering van Indevuilbak
gebeurt hoofdzakelijk van het Vlaamse budget 0,5 euro – onderdeel zwerfvuil. Data over de
financiële bijdrage van Indevuilbak zijn bekomen via de OVAM.

2.5 Aannamen van hoeveelheden en kosten
Voor de berekening van hoeveelheden en kosten maken wij in dit onderzoek gebruik van
bepaalde onderbouwde aannames en omrekenfactoren, bijvoorbeeld wat betreft loonkosten,
gewicht opgehaald zwerfvuil, en kosten voor materialen zoals wagens. In Bijlage 3 wordt het
overzicht gegeven van aannames en omrekenfactoren.
Deze aannamen zijn grotendeels gebaseerd op de eerdere studie naar hoeveelheden en kosten
van zwerfvuil uit 2013. Hieronder worden de gemaakte aannames uiteengezet. Een groot deel
van de aannames van 2015 komen overeen met de studie uit 2013.
Algemeen




De kosten en hoeveelheden zijn gebaseerd op gegevens per activiteit die zijn verkregen
middels gehouden werksessies en enquêtes. In kader van de beschikbaarheid van gegevens
wordt daarbij onderscheid gemaakt in kosten van uitbesteding en kosten van eigen beheer.
De kosten van eigen beheer zijn veelal een afgeleide (op basis van bepaalde inzet of
toerekening in combinatie met gehanteerde kosten per eenheid). Geen wijziging ten opzichte
van het onderzoek over 2013.
Voor zwerfvuil (en de toerekeningen van hoeveelheden en kosten) worden de definities zoals
opgenomen in de vragenlijst gehanteerd. Geen wijziging ten opzichte van het onderzoek over
2013.

Personeelskost




Er is gekozen voor een gemiddelde werkgeverskost per VTE, waarbij onderscheid wordt
gemaakt naar functies/aard van inzet (machinaal vegen, handmatig, aansturing van beleid
(etc.). De inschatting van de gemiddelde loonschaal en anciënniteit per functie is tot stand
gekomen op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek voor 2013. De basis voor
werkgeverslasten is Loonbarema 2015 voor statutaire en contractuele dienstverbanden. De
gehanteerde loonschalen zijn dus gebaseerd op de nieuwe loonschalen en derhalve iets naar
boven bijgesteld (gecorrigeerd voor de daadwerkelijke loonstijging tussen 2013 en 2015).
De gevraagde functies/aard van inzet zijn (opgesplitst naar (statutair dienstverband en
contractueel dienstverband): personele inzet machinaal vegen, personele inzet manueel
vegen, personele inzet ledigen straatvuilnisbakken, overige personele inzet zoals personeel
uit de groendienst dat ook zwerfvuil ruimt, personele inzet aansturen van vrijwilligers/
vrijwilligersbeleid, personele inzet administratie, personele inzet beleid en aansturing
(management niveau; bijvoorbeeld milieuambtenaar, ambtenaar duurzaamheid, hoofd
technische dienst) en operationele aansturing (ploegbaas). Geen wijziging ten opzichte van
het onderzoek over 2013.

Kost middelen
 Er wordt onderscheid gemaakt in typen veegmachines, onderscheiden in termen van volume
van de vergaarbak. Op basis van een gemiddelde aanschafwaarde per type veegmachine
worden gemiddelde exploitatielasten per jaar berekend. Ook gelden er uitgangspunten voor
10

Bijkomende informatie is te vinden op www.mooimakers.be
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de rentevoet en de kost voor brandstof en verzekering (percentage van de aanschafwaarde).
Geen wijziging ten opzichte van het onderzoek over 2013.
De gevraagde middelen zijn: veegwagen-groot, veegwagen-middel, veegwagen-klein,
straatstofzuiger, kraakperswagen, auto ledigen straatvuilnisbakken en strandveegmachine.
Geen wijziging ten opzichte van het onderzoek over 2013.

Machinaal vegen








Bij het machinaal vegen wordt gevraagd naar de inzet in termen van VTE's. Daarbij geldt het
uitgangspunt dat vegers die voor een machinale veegwagen uitlopen worden meegeteld bij
machinaal vegen. Geen wijziging ten opzichte van het onderzoek over 2013.
Waar geen VTE's beschikbaar zijn is gebruik gemaakt van de aanname dat per volledig
voertuig 1 VTE nodig is. Hierbij wordt de verdeling tussen werknemers met een statutair en
contractueel dienstverband geschat op basis van de verdeling uit 2013.
Voor de hoeveelheid zwerfvuil alsmede de ingeschatte waarden voor de VTE's voor
machinaal vegen wordt een correctie toegepast voor de inzettijd van het materiaal voor
zwerfvuil, welke is verkregen uit de enquête.
Voor de inschatting van de hoeveelheid zwerfvuil die via machinaal vegen is opgehaald wordt
per type veegmachine een toerekeningsfactor gebruikt, die afhankelijk is van het type
voertuig. Deze zijn gebaseerd op de studie uit 2013.

Manueel vegen
 Bij het manueel vegen in eigen beheer wordt gevraagd naar de inzet in termen van VTE's.
Daarbij geldt het uitgangspunt dat vegers die voor een machinale veegwagen uitlopen dienen
te worden meegeteld bij machinaal vegen. Geen wijziging ten opzichte van het onderzoek
over 2013.
 De personeelskosten voor manueel vegen worden voor 100% aan zwerfvuil toegerekend.
Ledigen straatvuilnisbakken



100% van de kosten voor ledigen van straatvuilnisbakken wordt toegerekend aan zwerfvuil.
De kosten van straatvuilnisbakken is onderverdeeld in kosten voor beheer (aanschaf en
onderhoud) en kosten voor het ledigen van de bakken. Voor de kosten van het beheer zijn de
uitgangspunten gehanteerd voor de rentevoet, de kost reiniging en onderhoud als
percentage van de aanschafwaarde en de kost van de aanschaf. Deze kosten zijn gesteld op
€ 60 per jaar. Geen wijziging ten opzichte van het onderzoek over 2013.

Verwerking




Voor het verwerkingstarief van zwerfvuil (en sluikstort) wordt het gemiddelde
verbrandingstarief in Vlaanderen in 2015 aangehouden, zijnde € 105 per ton, plus een
aanname van gemiddeld € 25 per ton overslag- en transportkosten. Geen wijziging ten
opzichte van het onderzoek over 2013.
Alleen voor zwerfvuil verkregen door machinaal en manueel vegen (en voor sluikstort) zijn de
verwerkingskosten berekend.

Indirecte kosten


De kosten voor gebouwen en ICT die specifiek aan zwerfvuil en sluikstort toegerekend kunnen
worden, worden als verwaarloosbaar verondersteld. Deze kosten worden daarom niet aan
zwerfvuil toegerekend. Geen wijziging ten opzichte van het onderzoek over 2013.

Toerekening hoeveelheden11
11

Toerekening is voor 2015 niet specifiek uitgevraagd, maar gebaseerd op de inzichten over deze toerekeningen uit het
onderzoek over 2013.
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10% van het uitbesteed machinaal verkregen veegvuil bedraagt zwerfvuil. Toerekening
gebaseerd op de inzichten uit het onderzoek over 2013.
25% van het machinaal verkregen veegvuil in eigen beheer bedraagt zwerfvuil. Toerekening
gebaseerd op de inzichten uit het onderzoek over 2013.
85% van het uitbesteed handmatig verkregen veegvuil bedraagt zwerfvuil. Toerekening
gebaseerd op de inzichten uit het onderzoek over 2013.
60% van het handmatig verkregen veegvuil in eigen beheer bedraagt zwerfvuil. Toerekening
gebaseerd op de inzichten uit het onderzoek over 2013.
55% van het aandeel in straatvuilnisbakken bedraagt correct gedeponeerd out-of-home afval.
De overige 45% bestaat uit sluikstort. Deze toerekening is gebaseerd op een steekproef uit
2015 van de inhoud van de straatvuilnisbakken. Geen wijziging ten opzichte van het
onderzoek over 2013.
Voor AWV is geen aparte toerekeningsfactor voor sluikstort en correct gedeponeerde out-ofhome afval uit vuilnisbakken beschikbaar. Daarom wordt hier dezelfde toerekeningsfactor
gehanteerd als voor gemeenten.
Van het vuil dat door AWV langs de gewestwegen wordt opgehaald wordt 70% toegerekend
aan zwerfvuil. Het betreft een inschatting van AWV zelf uit 2013 die ook is toegepast in het
onderzoek over 2013.

Deze toerekeningen zijn gebaseerd op de toerekeningen die ook zijn gehanteerd in het
onderzoek over 2013 en gebaseerd op door de OVAM of door gemeenten uitgevoerd onderzoek
(inclusief het onderzoek over 2013) en werksessies. De aannames zijn dus gebaseerd op de
gemiddelden van de Vlaamse gemeentes en geven dus niet per se de reële situatie in elke
gemeente aan, mede om fouten en interpretatieverschillen te vermijden. Alle aannamen en
toerekeningen worden in meer detail toegelicht in Bijlage 3.
.

2.6 Berekening van de totale hoeveelheden en beleidskosten voor Vlaanderen
De dataset met alle gegevens van de gemeentes waarop deze aannames werden toegepast en
clustergemiddelden berekend. Deze werd bezorgd aan een Ideaconsult die een controle deed
van de representativiteit van de data en de totale hoeveelheden en beleidskosten voor zwerfvuil
voor Vlaanderen berekende.

15 december 2017. Ons kenmerk 1016048-01012b/mde/eco

14

Bijlage 1 Activity Based Costing Model
Hieronder is het Activity Based Model voor zwerfvuil visueel weergegeven.
Activity based costing model zwerfvuil

Figuur 1
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Bijlage 2 Vragenlijst van enquête aan gemeenten
Introductie
De OVAM wil samen met het samenwerkingsverband “indevuilbak.be”12 een realistische
inschatting maken van de totale hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil en sluikstort en de totale
kostprijs van het zwerfvuil- en sluikstortbeleid in Vlaanderen in 2015. Hiervoor is een digitale
enquête opgesteld. Graag verzoeken wij u als vertegenwoordiger van uw gemeente de onderstaande vragen te beantwoorden.
Over het onderzoek:
De hoeveelheid en kostprijs van zwerfvuil is voor het
eerst in 2014 in kaart gebracht door OVAM. Hiermee
hebben we kennis van de resultaten van het jaar 2013.
We willen de evolutie hiervan door de jaren heen
volgen. We breiden dit onderzoek nu uit met
sluikstorten.
Het onderzoek richt zich op de Vlaamse gemeenten,
alsook de Vlaamse beheerders van het openbaar
domein zoals Agentschap Wegen en Verkeer en
Agentschap Natuur en Bos, de waterwegbeheerders en
de provincies. Ook de informatie die beschikbaar is bij
intercommunales wordt in het onderzoek betrokken. Zij
zijn bekend met de enquête en kunnen u assisteren in
het invullen ervan. Het onderzoek wordt in de toekomst
tweejaarlijks herhaald, middels opname in de jaarlijkse
gemeentelijke materialen- en afvalstoffenenquête.

Om zoveel mogelijk vergelijkbare gegevens van alle
betrokken gemeenten te verzamelen, is de enquête
gebaseerd op een zogenaamd Activity Based Costing
model. Dit model omvat de belangrijkste activiteiten die
gemeenten uitvoeren voor het tegengaan van zwerfvuil
en sluikstort. Denk hierbij aan machinaal vegen,
manueel vegen, signalering, transport & verwerking,
etc.
De structuur van de enquête volgt deze activiteiten:
1. Zwerfvuil
- Machinaal vegen
- Manueel vegen
- Ledigen vuilnisbakken
- Andere activiteiten
- Vrijwilligers
2. Sluikstort
- Opruimen sluikstort
- Andere activiteiten
- Handhaving
3. Sluikstort en zwerfvuil gerelateerde activiteiten
- Signalering en meldingen
- Sensibilisering
- Beleid en management

Het onderzoek beperkt zich tot zwerfvuil en sluikstort
dat zich bevindt op openbaar publiek domein in
Vlaanderen: (winkel)straten, pleinen, op- en afritten,
voetpaden, fietspaden, wandelpaden, parkeerplaatsen,
openbaar vervoer stopplaatsen, parken, speeltuinen,
sportvelden, recreatie-oevers, en stranden. Uitgesloten
zijn zwerfvuil en sluikstort op privédomeinen (woningen en tuinen, bedrijfsgebouwen en
terreinen, private evenementen zoals festivals), waterwegen, federale domeinen
(spoorweginfrastructuur, andere federale infrastructuur). Het betreft dus de stroom gemeentelijk
zwerfvuil en sluikstort dat is opgehaald door machinaal en manueel vegen, onderhoud en
ophaling uit straatvuilnisbakken, interventies tegen sluikstorten, vrijwilligersacties et cetera.
Het onderzoek beperkt zich daarnaast tot de kosten die het lokale bestuur effectief zelf draagt.
Kosten die gedragen worden door subsidies die van de Vlaamse overheid verkregen worden
moeten niet meegenomen worden.
Alle vragen hebben betrekking op de activiteiten en gegevens (hoeveelheden en kosten) over
het jaar 2015.
Wij verzoeken u de ingevulde digitale enquête uiterlijk 10 november 2016 aanstaande terug te
sturen door na completering op de knop 'verzenden' te drukken. Mocht u de gegevens
tussendoor willen opslaan, dan kan dat met de knop 'opslaan'.

12

Een samenwerking van OVAM, Fost Plus, en lokale overheden.
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Als deelnemende gemeente krijgt u na afloop van
het onderzoek een terugkoppeling via een beknopte
input-output rapportage (terugkoppeling ingevoerde
en resultaatgegevens van de gemeente). Een
totaalrapportage van de kosten en hoeveelheden
van zwerfvuil en sluikstort over geheel Vlaanderen
zal apart opgeleverd en verspreid worden onder de
Vlaamse gemeenten begin 2017.

Na elk vragenblok is er ruimte voor
eventuele opmerkingen, zoals bv. over
de seizoensgebonden fluctuaties van
medewerkers, specifieke problematiek
rondom herkomst van sluikstort,
gebruik van afwijkende zakken et
cetera.

De OVAM dankt u alvast hartelijk voor uw medewerking.
Definities
Sluikstorten: het achterlaten of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en
tijdstippen en in en bij de foute recipiënten (straatvuilnisbakken en overige recipiënten als
glasbollen, textiel- en andere containers). Het gaat om het bewust ontwijken van de huisvuil- of
bedrijfsafvalophaling.
Mogelijke verschijningsvormen van sluikstorten zijn:
 Losse dumpingen zoals losse stukken afval, zakken, dozen of andere containers van enige omvang (bv. vanaf
gemiddeld plastic zakje) gevuld met huisvuil, bedrijfsvuil, of ander vuil langs of op wegen, paden, paadjes al
dan niet onttrokken aan het oog van toevallige voorbijgangers;
 Het bijplaatsen van zakken gevuld met huisvuil, bedrijfsvuil of ander vuil bij openbare recipiënten (glasbollen,
textielcontainers,…) of op oplaadplaatsen van afval (bv. na markten,…)
 Het deponeren van zakjes en andere recipiënten gevuld met huisvuil, bedrijfsvuil of ander vuil in of bij
openbare straatvuilnisbakken;
 Geweigerde zakken of recipiënten van huisvuil- of bedrijfsophaling die 40 uur na de ophaling niet terug binnen
worden genomen en na de ophaling bijgeplaatste zakken of recipiënten;
 Conforme zakken of recipiënten voor de huisvuil- of bedrijfsophaling die overduidelijk niet gevuld zijn met de
volgens het politiereglement bedoelde inhoud (bv. een pmd-zak gedeeltelijk gevuld met restafval, papier,
verfpotten, etc.)

Zwerfvuil is klein afval dat mensen al dan niet onbewust op een daarvoor niet bestemde plaats
achterlaten. Zwerfvuil ontstaat door consumptie buitenshuis. Voorbeelden zijn sigarettenpeuken,
kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, paraplu’s, zakdoekjes.
We beschouwen enkel "losse stukken" als zwerfvuil. Afval dat verzameld in een zak zit, wordt niet
beschouwd als zwerfvuil. Hetzelfde geldt voor afval dat bijgeplaatst wordt bij of naast
straatvuilnisbakken.
De volgende stromen vallen noch onder zwerfvuil, noch onder sluikstorten en zijn dus
uitgesloten van het onderzoek:
 Huisafval achtergelaten op een reglementaire plaats op een gepast tijdstip voor een
reglementaire ophaling gedurende een aanvaardbaar tijdsinterval.
 Bladafval, zand, grond (uit veegvuil) en slib.
 Hondenpoep.
 Drijfvuil (in water).
 Vervuilde grond.
 Aangespoeld drijfvuil.
VTE: voltijds equivalent, oftewel het equivalent van een voltijdse baan voor één jaar. Bij
seizoensgebonden fluctuaties in aantallen medewerkers moet dus voor een heel jaar gemiddeld
worden (bijv. fulltime inhuur van een student voor drie maanden is dan 0,25 VTE op jaarbasis).
Uitbesteden: via een openbare procedure laten uitvoeren door een geselecteerde partner op
basis van de wetgeving overheidsopdrachten. Onder uitbesteden wordt niet verstaan wanneer
een gemeente zich heeft aangesloten bij een intercommunale en taken heeft gedelegeerd aan
deze intercommunale.
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Inzettijd: dit is de tijd dat de machines effectief werken, dus niet als ze langdurig stilstaan.
Aannames en omrekenfactoren
Voor de berekening van hoeveelheden en kosten maken wij in dit onderzoek gebruik van
bepaalde onderbouwde aannames en omrekenfactoren, bijvoorbeeld wat betreft loonkosten,
gewicht opgehaald zwerfvuil, en kosten voor materialen zoals wagens. In een apart document
vindt u een overzicht van die aannames en omrekenfactoren. Indien u aannames of
omrekenfactoren ziet die sterk afwijkend zijn voor uw gemeente, dan kunt u dit aangeven in de
open tekstblokken in de enquête. Anders hoeft u hier verder niet op in te gaan.
Voor alle vragen geldt: als u geen exacte gegevens heeft (gewicht, volume, aantal VTE, bedrag),
maak dan een zo realistisch mogelijk schatting. Duid eventueel uw schatting in het
opmerkingenveld.
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START: ACTIVITEITEN IN HOOFDLIJNEN
In de enquête vragen wij u eerst naar de zwerfvuil en sluikstort gerelateerde activiteiten van
2015 op hoofdlijnen. Vervolgens gaan wij eerst in op de hoeveelheden en kosten omtrent
zwerfvuil. Daarna bevragen wij u over sluikstort. Tenslotte worden een aantal vragen gesteld
over activiteiten die zowel voor zowel zwerfvuil als sluikstorten gelden.
Uit werksessies is gebleken dat sommige gemeenten zwerfvuil en sluikstort niet gescheiden
registreren en verwerken. Wij hebben voor het krijgen van een goed beeld van kosten en
hoeveelheden voor beide typen afval er toch voor gekozen om deze apart te bevragen. Indien
voor uw gemeente geen scherp onderscheid gemaakt kan worden tussen zwerfvuil en sluikstort,
dan verzoeken wij u om een zo goed mogelijke schatting van de verhouding tussen zwerfvuil en
sluikstort te maken en op basis hiervan een toewijzing te doen. Als er bijvoorbeeld sprake is van
een ronde waarbij naast het ledigen van de straatvuilnisbakken ook sluikstorten naast de
vuilnisbakken worden opgeruimd, dan kunt u de beschikbare VTE’s naar eigen inzicht over beide
activiteiten verdelen.
1. Welke activiteiten vonden in 2015 binnen uw gemeente plaats met betrekking tot het








opruimen van zwerfvuil? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Infrastructuur en beheer (onder meer van straatvuilnisbakken, ledigen uitgezonderd).
Machinaal vegen.
Manueel vegen (professioneel).
Ledigen straatvuilnisbakken.
Transport, overslag en verwerking.
Vrijwilligersinzet.
Communicatie, beleid en sensibilisering.

2. Welke activiteiten vonden in 2015 binnen uw gemeente plaats met betrekking tot





sluikstorten? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Opruimen en verwerken van sluikstort (zowel incidenteel als systematisch).
Signalering/meldingenbeheer sluikstort.
Handhaving.
Communicatie, beleid en sensibilisering.

Opmerkingenveld
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ZWERFVUIL
MACHINAAL VEGEN
3. Besteedde de gemeente in 2015 het machinaal vegen van zwerfvuil uit aan een privébedrijf,




of deed zij dit in eigen beheer (incl. uitvoering door intercommunale)? Geef hieronder aan:
uitbesteed (door naar vraag 4)
eigen beheer (door naar vraag 7)
deels eigen beheer, deels uitbesteed (door naar vraag 4 en daarna door naar vraag 7)

Machinaal vegen uitbesteed
4. Hoeveel veegvuil is in totaal via het uitbestede machinaal vegen in 2015 in gewicht
opgehaald? [ton]*
* Het gaat hier om het totaal opgeveegde vuil, incl. zwerfvuil, zand en bladeren. Wij hanteren
hier een toerekeningsfactor voor om de hoeveelheid zwerfvuil in te schatten.
5. Wat waren de kosten van het uitbestede machinaal vegen van zwerfvuil in 2015? [€]*

* Verderop in de enquête vragen we naar de kosten van uitbesteding van opruimen van
sluikstort. Indien beide werkzaamheden onder één contract vallen, graag hier een inschatting
maken van het deel van de contractwaarde die van toepassing is op zwerfvuilwerkzaamheden.
Dit om dubbeltellingen te vermijden.
6. Zijn deze kosten inclusief transport-, overslag- en verwerkingskosten? [Ja/neen]

Machinaal vegen eigen beheer
7. Hoeveel veegvuil is via het machinaal vegen in eigen beheer in 2015 in gewicht opgehaald?
[ton] *
* Het gaat hier om het totaal opgeveegde vuil, incl. zwerfvuil, zand en bladeren. Wij hanteren
hier een toerekeningsfactor voor om de hoeveelheid zwerfvuil in te schatten.
8. Hoeveel van de volgende voertuigen heeft uw gemeente ingezet voor vegen in eigen beheer

in 2015? [aantal] En hoeveel procent van hun totale inzettijd werd besteed aan vegen? [% van
tijd]
Soort voertuig
Grote veegwagens (vuilvergaarbak groter dan 4
m³)
Middelgrote veegwagens (vuilvergaarbak
tussen 2 en 4 m³)
Kleine veegwagens (vuilvergaarbak tot en met
2 m³)
Straatstofzuigers
Strandreinigingswagens/machines

Aantal

Inzet voor vegen (% in tijd)

9. Wat was de personele inzet voor het machinaal vegen in eigen beheer in 2015 (inclusief

personeel dat voor de veegmachine uitloopt)? [VTE] *
* Het gaat hier om de operationele inzet voor de uitvoering, niet om aansturing of overhead.
Vragen over de personele inzet voor aansturing of overhead komen later in deze enquête terug.
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Totaal in 2015
[VTE]

Waarvan
aantal in:

Statutair
dienstverband
[VTE]

Contractueel
dienstverband
[VTE]

Ander
(Gesubsidieerd)
dienstverband
[VTE]

Opmerkingenveld

MANUEEL VEGEN ZWERFVUIL
10. Besteedde de gemeente het manuele vegen van zwerfvuil uit aan een privébedrijf, of deed zij




dit in eigen beheer (incl. uitvoering door intercommunale)? Geef hieronder aan:
uitbesteed (door naar vraag 11)
eigen beheer (door naar vraag 14)
deels eigen beheer, deels uitbesteed (door naar vraag 11 en door naar vraag 14)

Manueel vegen uitbesteed
11. Hoeveel veegvuil is via het uitbestede manuele vegen in 2015 in gewicht opgehaald? [ton]*
* Het gaat hier om het totaal opgeveegde vuil, incl. zwerfvuil, zand en bladeren. Wij hanteren
hier een toerekeningsfactor voor om de hoeveelheid zwerfvuil in te schatten.
12. Wat waren de kosten van het uitbestede manueel vegen van zwerfvuil in 2015? [€]*

* Verderop in de enquête vragen we naar de kosten van uitbesteding van opruimen van
sluikstort. Indien beide werkzaamheden onder één contract vallen, graag hier een inschatting
maken van het deel van de contractwaarde die van toepassing is op zwerfvuilwerkzaamheden.
Dit om dubbeltellingen te vermijden.
13. Zijn deze kosten inclusief transport- en verwerkingskosten? [Ja/neen]

Manueel vegen eigen beheer
14. Hoeveel veegvuil is met manueel vegen in eigen beheer (incl. uitvoering door
intercommunale) in totaal in gewicht opgehaald in 2015? [ton]*
* Het gaat hier om het totaal opgeveegde vuil, incl. zwerfvuil, zand en bladeren. Wij hanteren
hier een toerekeningsfactor voor om de hoeveelheid zwerfvuil in te schatten.
15. Wat was de personele inzet voor het manueel vegen van zwerfvuil in eigen beheer in 2015?

(exclusief personeel dat bij machinaal vegen voor de veegmachine uitloopt) [VTE]*
* Het gaat hier om de operationele inzet voor de uitvoering, niet om aansturing of overhead,
vragen over de personele inzet hiervoor komen later in deze enquête terug.
Totaal in 2015
[VTE]

Waarvan
aantal in:

Statutair
dienstverband
[VTE]
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16. Wat waren de totale materiaalkosten voor het manueel vegen van zwerfvuil in 2015

(handvegers, veegkarren, vuilniszakken, personele uitrusting als kleding, grijpers et cetera)?
[€]
Opmerkingenveld

LEDIGEN STRAATVUILNISBAKKEN
17. Hoeveel straatvuilnisbakken had uw gemeente eind 2015 op openbaar publiek domein in
gebruik?* [aantal]
* Het gaat hier om zowel vuilnisbakken van de gemeente als van De Lijn. Voor het berekenen van
de gemeentelijke kosten voor het ledigen van deze bakken hanteren wij een toerekeningsfactor.
18. Besteedde uw gemeente in 2015 (delen) van het ledigen van straatvuilnisbakken uit aan een





privébedrijf (inclusief onderhoud en reiniging), of deed zij dit in eigen beheer? Geef hieronder
aan:
uitbesteed (door naar vraag 19)
in eigen beheer (door naar vraag 24)
deels eigen beheer, deels uitbesteed (door naar vraag 19 en daarna vraag 24)

Ledigen straatvuilnisbakken uitbesteed
19. Hoeveel afval is in 2015 via het uitbestede ledigen van straatvuilnisbakken opgehaald in
gewicht?* (exclusief bijplaatsing bij de vuilnisbak) [ton]*
* Het gaat hier om totaal gewicht. Wij hanteren een toerekeningsfactor voor de hoeveelheden
sluikstort en zwerfvuil in de vuilnisbakken.
20. Wat waren de kosten van het uitbestede ledigen van straatvuilnisbakken in 2015? [€]*

* Verderop in de enquête vragen we naar de kosten van uitbesteding van opruimen van
sluikstort. Indien beide werkzaamheden onder één contract vallen, graag hier een inschatting
maken van het deel van de contractwaarde die van toepassing is op zwerfvuilwerkzaamheden.
Dit om dubbeltellingen te vermijden.
21. Zijn deze kosten inclusief reiniging en onderhoud? [ja/neen]
22. Zijn deze kosten inclusief transport-, overslag en verwerkingskosten? [ja/neen]
23. Kunt u een indicatie geven van de kosten voor reiniging en onderhoud in 2015? [€]

Ledigen straatvuilnisbakken eigen beheer
24. Hoeveel afval is in 2015 via het ledigen van straatvuilnisbakken in eigen beheer opgehaald in
gewicht? (exclusief bijplaatsing bij de vuilnisbak) [ton]*
* Het gaat hier om totaal gewicht. Wij hanteren een toerekeningsfactor voor de hoeveelheden
sluikstort en zwerfvuil in de vuilnisbakken.
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25. Wat was de personele inzet voor het ledigen van straatvuilnisbakken in eigen beheer

(inclusief reiniging en onderhoud) in 2015? (exclusief het ruimen van bijplaatsingen rond de
vuilnisbakken, maar inclusief inzet chauffeurs) [VTE]*
* Het gaat hier om de operationele inzet voor de uitvoering, niet om aansturing of overhead,
vragen over de personele inzet voor aansturing of overhead komen later in deze enquête terug.
Totaal in 2015
[VTE]

Waarvan
aantal in:

Statutair
dienstverband
[VTE]

Contractueel
dienstverband
[VTE]

Ander
Gesubsidieerd
dienstverband
[VTE]

26. Hoeveel pick-ups, lichte vrachtwagens, en/of bestelwagens met open laadbak werden ingezet

voor het ledigen van straatvuilnisbakken in 2015? [aantal]*
* Een ronde specifiek voor bijplaatsingen hoort bij sluikstort.
27. Gedurende hoeveel procent van hun totale inzettijd werden deze voertuigen / machines

ingezet voor het ledigen van straatvuilnisbakken in 2015? [% in tijd]
Opmerkingenveld
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ANDERE ZWERFVUIL GERELATEERDE ACTIVITEITEN
28. Werden in 2015 voor het opruimen van zwerfvuil nog andere medewerkers ingezet, anders
dan u hierboven al heeft meegenomen? Denk bijvoorbeeld aan personeel uit de groendienst
dat ook zwerfvuil ruimt, indien u dat niet heeft meegenomen in de beantwoording van de
eerdere vragen.
 ja (door naar vraag 29)
 neen (door naar vraag 31)
29. Hoeveel medewerkers werden hiervoor ingezet in 2015? [VTE]

Totaal in 2015
[VTE]

Waarvan
aantal in:

Statutair
dienstverband
[VTE]

Contractueel
dienstverband
[VTE]

Ander
Gesubsidieerd
dienstverband
[VTE]

30. Welk deel van hun wekelijkse werktijd zijn deze medewerkers gemiddeld bezig met het

opruimen van zwerfvuil? [%]
31. Vonden er andere activiteiten plaats voor het opruimen van zwerfvuil (bijvoorbeeld bij

barbecue plekken, evenementen, et cetera) die hierboven nog niet zijn meegenomen?*
[ja/neen]
* Het gaat hier om opruimactiviteiten in de openbare ruimte. Het opruimen van zwerfvuil voor
evenementen waarvoor private partijen verantwoordelijk zijn, vallen hier buiten. Regulier afval
van markten en evenementen wordt niet gezien als zwerfvuil of sluikstort. Achteraf opruimen
van afval dat is achtergebleven na private evenementen en na een eventuele vooraf voorziene en
afgesproken opruiming onmiddellijk na de activiteit moet wel worden meegenomen in deze
vragenlijst. Als de boodschap naar het publiek of de standhouders is ‘laat maar achter. De lokale
overheid ruimt seffens op’ hebben we uiteraard niet met zwerfvuil te maken.
32. Wat waren de totale gemeentelijke kosten voor deze activiteiten? [€]*

* Het gaat hier om kosten die niet toe te rekenen zijn aan evenementen waarvoor private
partijen verantwoordelijk zijn.
33. Hoeveel zwerfvuil is in 2015 uit alle overige reinigingsacties in de openbare ruimte (bijv.

plantsoenen/groene ruimte/overig acties indien niet eerder meegenomen) opgehaald in
gewicht? (exclusief sluikstort en illegale bijplaatsingen) [ton] *
Opmerkingenveld
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INZET VRIJWILLIGERS
34. Werden in 2015 vrijwilligers (organisaties, scholen, peters en meters) ingezet voor het
opruimen van zwerfvuil?
 ja (door naar vraag 35)
 neen (door naar vraag 39)
35. Wat waren de totale gemeentelijke kosten (vergoedingen en anders) van vrijwilligersinzet in

2015?* [€]
* Hou hierbij ook rekening met kosten voor vergaderingen, attenties, verwerking van afval,
ophaling van afval in zoverre die hierboven nog niet zijn vermeld.
36. Wat was de hoeveelheid zwerfvuil die u met vrijwilligersinzet ophaalde in 2015? [ton]
37. Werden in 2015 voor het aansturen van vrijwilligers of voor ontwikkeling van




vrijwilligersbeleid nog andere medewerkers ingezet, anders dan bij de activiteiten hierboven
reeds genoemd?
ja (door naar vraag 38)
neen (door naar vraag 39)

38. Hoeveel medewerkers werden hiervoor ingezet in 2015? [VTE]

Totaal in 2015
[VTE]

Waarvan
aantal in:

Statutair
dienstverband
[VTE]

Contractueel
dienstverband
[VTE]

Ander
Gesubsidieerd
dienstverband
[VTE]

Opmerkingenveld

.
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SLUIKSTORTEN
OPRUIMEN VAN SLUIKSTORT
39. Besteedde de gemeente in 2015 het opruimen van sluikstort uit aan een privébedrijf, of deed
zij dit in eigen beheer (incl. uitvoering door intercommunale)? Geef hieronder aan:
 uitbesteed (door naar vraag 40)
 eigen beheer (door naar vraag 43)
 deels eigen beheer, deels uitbesteed (door naar vraag 40 en daarna door naar vraag 43)
Opruimen sluikstort uitbesteed
40. Hoeveel sluikstort (losse sluikstorten/dumpingen, bijplaatsing bij straatvuilnisbakken, overige
recipiënten als glasbollen, textielcontainers en andere containers, en verkeerd aangeboden
afval dat niet tijdig terug wordt binnen genomen) is via het uitbestede werk in 2015 in
gewicht opgeruimd en afgevoerd? [ton]*.
* Het liefst ontvangen wij informatie over de hoeveelheid in gewicht. Echter, als u de gegevens
alleen of gedeeltelijk in volumes beschikbaar heeft, dan vult u dat in. Hierbij wordt een
omrekeningsfactor gehanteerd. Indien u geen afzonderlijke cijfers beschikbaar heeft, vult u
alleen het totaal in. Besef dat verkeerd afval dat niet tijdig terug wordt genomen op deze wijze bij
de bijplaatsingen gerapporteerd wordt.
Bijplaatsing bij
straatvuilnisbakken
Gewicht
(ton)

Volume
(m3)

Bijplaatsing bij
overige recipiënten
en items
Gewicht
Volume
(ton)
(m3)

Losse
sluikstorten/dumpingen

Totaal

Gewicht
(ton)

Gewicht /
volume

Volume
(m3)

41. Wat waren de totale gemeentelijke kosten van de uitbesteding van het opruimen van

sluikstort in 2015? [€]
42. Zijn deze kosten inclusief transport-, overslag- en verwerkingskosten? [ja/neen]

Opruimen sluikstort eigen beheer
43. Hoeveel sluikstort (losse sluikstorten/dumpingen, bijplaatsing bij straatvuilnisbakken, overige
recipiënten als glasbollen, textielcontainers en andere containers, en verkeerd aangeboden
afval dat niet tijdig terug wordt genomen) is er in eigen beheer (incl. uitvoering door
intercommunale) in 2015 in totaal in gewicht opgehaald? [ton]*
* Het liefst ontvangen wij de hoeveelheid in gewicht. Echter, als u de gegevens alleen of
gedeeltelijk in volumes beschikbaar heeft, dan vult u dat in. Hierbij wordt een omrekeningsfactor
gehanteerd. Indien u geen afzonderlijke cijfers beschikbaar heeft, dan vult u alleen het totaal in.
Besef dat verkeerd afval dat niet tijdig terug wordt genomen op deze wijze bij de bijplaatsingen
gerapporteerd wordt.
Bijplaatsing bij
straatvuilnisbakken
Gewicht
Volume
(ton)
(m3)

Bijplaatsing bij overige
recipiënten en items
Gewicht
Volume
(ton)
(m3)

Losse
sluikstorten/dumpingen
Gewicht
Volume
(ton)
(m3)

Totaal
Gewicht/
Volume

44. Wat was de personele inzet in 2015 voor het opruimen van sluikstort in eigen beheer? [VTE]*

* Het gaat hier om de operationele inzet voor de uitvoering, niet om aansturing of overhead,
vragen over de personele inzet hiervoor komen later in deze enquête terug. Het gaat om mensen
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die sluikstorten opruimen rond vuilnisbakken, textielcontainers en glasbollen, in plantsoenen, in
een sluikstortronde of de sortering van het vuilnis van de sluikstorten opnemen.
Totaal in 2015
[VTE]

Waarvan
aantal in:

Statutair
dienstverband
[VTE]

Contractueel
dienstverband
[VTE]

Ander
Gesubsidieerd
dienstverband
[VTE]

45. Hoeveel kraakperswagens werden in 2015 ingezet voor het opruimen van sluikstorten?

[aantal]
46. Gedurende hoeveel procent van hun totale inzettijd werden deze voertuigen / machines

ingezet voor het opruimen van sluikstorten? [% van tijd]
47. Hoeveel pick-ups, lichte vrachtwagens, en/of bestelwagens (met open laadbak) werden in

2015 ingezet voor het opruimen van sluikstorten? [aantal]
48. Gedurende hoeveel procent van hun totale inzettijd werden deze voertuigen / machines

ingezet voor het opruimen van sluikstorten? [% van tijd]
Opmerkingenveld (bijvoorbeeld wat betreft problematiek rondom gebruik van afwijkende
zakken, te vroeg of laat aangeboden afval, pmd zakken)

ANDERE SLUIKSTORT GERELATEERDE ACTIVITEITEN
49. Werden in 2015 voor het opruimen van sluikstort nog andere medewerkers ingezet, anders
dan hierboven reeds meegenomen? (exclusief handhaving, dat wordt hierna bevraagd)
 ja (door naar vraag 50)
 neen (door naar vraag 53)
50. Hoeveel medewerkers werden hiervoor ingezet in 2015? [VTE]

Totaal in 2015
[VTE]

Waarvan
aantal in:

Statutair
dienstverband
[VTE]

Contractueel
dienstverband
[VTE]

Ander
Gesubsidieerd
dienstverband
[VTE]

51. Welk deel van hun werktijd zijn deze medewerkers gemiddeld bezig geweest met het

opruimen van sluikstort in 2015? [%]
52. Hoeveel ton sluikstort is in 2015 uit plantsoenen/groene ruimte/overige acties opgehaald in

gewicht, indien eerder nog niet meegenomen in het cijfer? (exclusief zwerfvuil maar inclusief
illegale bijplaatsingen) [ton] *
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Opmerkingenveld

HANDHAVING SLUIKSTORT
53. Wat was de personele inzet voor handhavingstaken (inbegrepen GAS, handhaving op basis
van het materialendecreet art 12 of toepassing van de retributie) toerekenbaar aan sluikstort
in 2015? [VTE]*
* Let op, zowel de tijd voorzien voor de vaststellingen, zowel als de administratieve verwerking
van de boetes worden hierbij ingecalculeerd. Ook toezicht houden op hotspots plaatsen of
medewerking aan de handhavingsweek worden hierin opgenomen.
Totaal in 2015
[VTE]
Niveau

Waarvan
aantal in:

Statutair
dienstverband
[VTE]
A
B
C
D

Contractueel
dienstverband
[VTE]
A
B
C
D

54. Had uw gemeente in 2015 andere kosten voor handhaving in relatie tot sluikstort (bijv.

kosten factuur van verwerking van boetes door provincie, intercommunaal of politiezone)?
[€]
Opmerkingenveld
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SLUIKSTORT EN ZWERFVUIL GERELATEERDE ACTIVITEITEN
SIGNALERING EN MELDINGEN
55. Wat was de personele inzet voor het operationeel houden van het meldingssysteem in 2015?
[VTE]
Totaal in 2015
[VTE]

Waarvan
aantal in:

Niveau

Statutair
dienstverband
[VTE]
A

B

C

Contractueel
dienstverband
[VTE]
D

A

B

C

D

Ander
Gesubsidieerd
dienstverband
[VTE]
A
B
C
D

56. Hoeveel (mobiele) camera's heeft u gebruikt in 2015 specifiek voor de signalering van:

- sluikstort? [aantal]
- zwerfvuil? [aantal]
57. Wat is de totale aanschafwaarde van deze (mobiele) camera's? [€]
58. Wat was de totale personele inzet omtrent de inzet van (mobiele) camera's in 2015? [VTE]

Opmerkingenveld

SENSIBILISERING ROND ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN
59. Besteedde uw gemeente in 2015 (delen) van de sensibilisering om sluikstort en zwerfvuil
tegen te gaan uit, of deed zij dit in eigen beheer (incl. uitvoering door intercommunale)? Geef
hieronder aan:
 uitbesteed (door naar vraag 59)
 in eigen beheer (door naar vraag 60)
 deels in eigen beheer, deels uitbesteed (door naar vraag 59 en daarna 60)
Sensibilisering uitbesteed
60. Wat waren de totale gemeentelijke kosten van de uitbesteding van sensibilisering
betreffende sluikstort en zwerfvuil in 2015? [€]*
* Het gaat hier om niet-gesubsidieerde kosten. Uitgaven gedaan op basis van subsidies
(indevuilbak, Fost Plus) worden niet meegerekend.
Sensibilisering in eigen beheer
61. Hoe groot was de personele inzet voor sensibilisering tegen sluikstorten en zwerfvuil (bijv.
afvalstewards)? [VTE]
Totaal in 2015
[VTE]

Waarvan
aantal in:

Statutair
dienstverband
[VTE]
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62. Hoeveel overige kosten (bijv. promotiemateriaal, advertenties, posters) aan sensibilisering

om sluikstorten en zwerfvuil tegen te gaan had uw gemeente in 2015?* [€]
* Het gaat hier om niet-gesubsidieerde kosten. Uitgaven gedaan op basis van subsidies
(indevuilbak, Fost Plus) worden niet meegerekend.
Opmerkingenveld

BELEID EN MANAGEMENT
63. Wat was de personele inzet in 2015 voor aansturing en beleid (management niveau; bijv.
milieu ambtenaar, ambtenaar duurzaamheid, hoofd technische dienst) die moet worden
toegerekend aan:
- sluikstort? [VTE]
- zwerfvuil? [VTE]
64. Wat was de personele inzet in 2015 voor operationele aansturing (ploegbaas / voorman) die

moet worden toegerekend aan:
- sluikstort? [VTE]
- zwerfvuil? [VTE]
65. Wat was de personele inzet in 2015 voor administratie die moet worden toegerekend aan:

- sluikstort? [VTE]
- zwerfvuil? [VTE]
Opmerkingenveld
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EINDE VRAGENLIJST
Hartelijk dank voor uw deelname en inzet om deze vragenlijst in te vullen. De resultaten zullen
naar u worden teruggekoppeld middels zowel een individuele input-output rapportage als een
algemene rapportage van bevindingen.
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Bijlage 3 Aannames bij onderzoek zwerfvuil en sluikstort
Aannames enquête onder gemeenten
Toerekeningsfactoren
De hoeveelheden en de kosten die aan zwerfvuil worden toegeschreven zijn berekend op basis
van de hieronder beschreven toerekeningsfactoren. Deze zijn gebaseerd op de data uit de
enquête voor het onderzoek naar de hoeveelheden en kosten zwerfvuil in Vlaanderen uit 2015,
waarbij de cijfers gingen over het jaar 2013.
Toerekening hoeveelheden:
Veegvuil uit machinaal vegen13
Uitbesteed machinaal vegen:
Machinaal vegen in eigen beheer:

10%
25%

Zwerfvuil
Zwerfvuil

Veegvuil uit manueel vegen14
Uitbesteed manueel vegen:
Manueel vegen in eigen beheer:

85%
60%

Zwerfvuil
Zwerfvuil

Ledigen van straatvuilnisbakken:
Ledigen van straatvuilnisbakken

55%
45%

Zwerfvuil
Sluikstorten

Toerekening kosten (zowel loonkosten als materiaalkosten):
Rollend materiaal - Machinaal vegen (inclusief straatstofzuigers)
1) Eerst wordt het percentage van inzet op het rollend materiaal toegepast (doorgegeven
door gemeente zelf)
2) Daarna wordt de onderstaande percentage toegepast afhankelijk van het type rollend
materiaal. Dit percentage is het gemiddelde van de aangegeven inzet voor zwerfvuil
door de gemeentes in de enquête 2013
3) Dit wordt toegepast op de exploitatiekost van het materiaal zoals hieronder beschreven
Groot veegmachine:
Middelgroot veegmachine
Klein veegmachine
Straatstofzuiger
Strandreinigingsmachine:

28%
39%
22%
67%
39%

Zwerfvuil
Zwerfvuil
Zwerfvuil
Zwerfvuil
Zwerfvuil

Voor uitbesteed machinaal vegen geldt dat de kosten 100% aan zwerfvuil zijn toegerekend (reeds
bevraagd in vraag naar aandeel zwerfvuil)
Manueel vegen
Personeel VTE

100%

Zwerfvuil

Ledigen van vuilnisbakken:
13

Onder machinaal vegen valt vegen van klein/grote en middelgrote veegwagens, strandreinigingsmachines en
straatstofzuigers.
14 Hoeveelheden en kosten voor opruimacties en vrijwilligers vallen niet onder manueel vegen. Voor de hoeveelheden en
kosten van opruimacties en vrijwilligers wordt geen toerekening toegepast doordat in de bevraging al gevraagd is naar
specifiek zwerfvuil. Ook de hoeveelheden en kosten van straatstofzuigers vallen niet onder manueel vegen; deze vallen
onder machinaal vegen. Voor straatstofzuigers worden wel toerekeningen toegepast, zie onder machinaal vegen.
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Personeelsinzet
100% Zwerfvuil
Materiële kosten (infrastructuur) 100% Zwerfvuil
Voor materiële kosten voor het ledigen van straatvuilnisbakken is een toerekening15
gebruikt voor de inzettijd van het materiaal.

Toerekening overige personele inzet
Inzet voor aansturing vrijwilligers,
Inzet van administratief en aansturend beleid en
Inzet van personeel voor sensibilisering
Inzet personeel overige zwerfvuilactiviteiten
Inzet personeel operationele aansturing
Inzet personeel operationeel houden meldingssystemen
Inzet personeel opruimen sluikstort
Inzet personeel handhaving sluikstort
welke toegeschreven kan worden aan zwerfvuil en sluikstort is in de enquête direct aan de
respondenten gevraagd. Voor de beantwoorden aantallen VTE is daarom geen
toerekeningsfactor gebruikt.

Berekening van de loonkosten
Alle loonkosten zijn gebaseerd op het onderzoek uit 2015. In de enquête uit 2015 zijn Barema's
over het jaar 2013 voortgekomen, die zijn geïndexeerd naar het jaar 2015 16. De gebruikte lonen
staan in de onderstaande tabel:
Loonschaal

Personele inzet machinaal
vegen
Personele inzet manueel
vegen
Personele inzet ledigen
straatvuilnisbakken
Aansturing vrijwilligers
Overige zwerfvuilactiviteiten
Personele inzet opruimen
sluikstort
Overige medewerkers
opruimen sluikstort19
Personele inzet
handhavingstaken sluikstort

Werkgeverskost vast17

Werkgeverskost
contractueel en
gesubsidieerd18

D4

€ 54.568

€ 48.424

D1

€ 45.096

€ 40.812

D1

€ 45.096

€ 40.812

D1
D1
D1

€ 45.096
€ 45.096
€ 45.096

€ 40.812
€ 40.812
€ 40.812

D1

€ 45.096

€ 40.812

D1

€ 45.096

€ 40.812

15

Deze toerekening is gebaseerd op de enquêtevraag: " Gedurende hoeveel procent van hun totale inzettijd werden deze
voertuigen/machines ingezet voor het ledigen van straatvuilnisbakken in 2015 [% in tijd]"
16 De loonschalen staan per functie gegeven in de tabel; per functie is een gemiddelde anciënniteit van 15 jaar
aangenomen, op basis van de enquête over de cijfers uit 2014.
17
Het gaat hier om personeel met een statutair dienstverband. Deze kost is berekend op basis van kostentabellen van
VVSG.
18 Het gaat hier om personeel met een contractueel of gesubsidieerd dienstverband. Deze kost is berekend op basis van
kostentabellen van VVSG. Deze geven de kosten voor contractuele dienstverbanden, de kosten voor gesubsidieerde
dienstverbanden zijn hieraan gelijk gesteld.
19 Binnen personeel dat zich bezig houdt met het opruimen van sluikstort wordt een onderscheid gemaakt tussen
personeel dat zich primair inzet om sluikstort op te ruimen en personeel dat zich op een andere manier bezig houdt
met het opruimen van sluikstort (exclusief personeel voor handhaving). Deze vallen binnen dezelfde loonbarema's,
echter voor de laatste wordt gevraagd welk deel van de inzettijd besteed wordt aan het opruimen van sluikstort en op
basis daarvan wordt een toerekening gemaakt.
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Personele inzet operationeel
houden meldingssystemen
Administratie20
Operationele aansturing
(zwerfvuil en sluikstorten)
Aansturing en beleid
(zwerfvuil en sluikstorten)
Sensibilisering (zwerfvuil en
sluikstorten)

D1

€ 45.096

C2
C4

€ 51.912,58
€ 62.699,98

B1

€ 58.304,44

B1

€ 58.304,44

€ 40.812

€ 52.181,68

Berekening van de exploitatiekosten voor materiaalkosten
De kosten van materiaal voor machinaal vegen zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Deze
zijn gebaseerd op de data uit het onderzoek 2015 (gegevens over 2013). Deze zijn niet aangepast
aan het jaar 201521. De jaarlijkse exploitatiekosten zijn berekend op basis van de afschrijving per
jaar plus de jaarlijkse brandstof- en verzekeringskosten.

Aanname kost
exploitatie
veegwagen-groot
Aanname kost
exploitatie
veegwagen-middel
Aanname kost
exploitatie
veegwagen-klein
Aanname kost
exploitatie
straatstofzuiger
Aanname kost
exploitatie
kraakperswagen
(klein en groot)
Aanname kost
exploitatie
strandveegmachine
Aanname kost
exploitatie auto
ledigen
straatvuilnisbakken
Mobiele camera’s

Kost
aanschaf

Afschrijvingstermijn
(jaren)

Rentevoet

Kost afschrijving per
jaar22

Totaal exploitatie-kost per
jaar

€ 25.992

Kost
brandstof
en
verzekering
€ 8.750

€
175.000

8

4%

€
160.000

8

4%

€ 23.764

€ 8.000

€ 31.764

€
100.000

8

4%

€ 14.853

€ 5.000

€ 19.853

€ 23.000

8

4%

€ 3.416

€ 1.150

€ 4.566

€
250.000

8

4%

€ 37.132

€ 12.500

€ 49.632

€ 60.000

8

4%

€ 8.912

€ 3.000

€ 11.912

€ 50.000

8

4%

€ 8.021

€ 2.700

€ 10.721

Direct
bevraagd

3

-

𝑎𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑎𝑓𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒
𝑎𝑓𝑠𝑐ℎ𝑟𝑖𝑗𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗𝑛

-

Gelijk aan afschrijving per jaar

€ 34.742

Overige kosten: exploitatiekost vuilnisbakken, transport en verwerking
Overige kosten (transport, verwerking, plaatsing straatvuilnisbakken) zijn berekend op basis van
prijs per ton of per stuk.
Voor transport en verwerking van zowel zwerfvuil als sluikstorten (verkregen via alle activiteiten)
zijn de kosten gebaseerd op het gemiddelde verbrandingstarief in Vlaanderen in 2013 van € 105
per ton plus een aanname van gemiddeld € 25 per ton overslag- en transportkosten. Deze zijn
niet geïndexeerd voor 201523.
20

In deze functies werd in de enquête niet gevraagd naar het type dienstverband. Daarom zijn er geen bedragen voor
contractuelen gespecifieerd.
21 Een vorm van indexering (bijvoorbeeld door middel van inflatiecorrectie) zou in een vervolg sterk de voorkeur hebben.
22
De jaarlijkse afschrijvingskosten zijn berekend volgens de volgende formule:
𝐴𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑎𝑓𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛

(((𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑣𝑜𝑒𝑡+1)𝑎𝑓𝑠𝑐ℎ𝑟𝑖𝑗𝑓𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗𝑛 −1)/(𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑣𝑜𝑒𝑡∗(𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑣𝑜𝑒𝑡+1)𝑎𝑓𝑠𝑐ℎ𝑟𝑖𝑗𝑓𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗𝑛))
23

Gemeenten die aangaven het machinaal of manueel vegen uit te besteden is gevraagd of de kosten voor het
uitbesteden inclusief of exclusief het transport en de verwerking zijn. Voor gemeenten die hebben aangegeven dat dit
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Deze kosten van verwerking en transport zijn toegepast op de volgende activiteiten van
zwerfvuil:
Manueel vegen
Machinaal vegen
Voor de volgende zwerfvuilactiviteiten werden geen transport en verwerking toegepast:
Inzet van vrijwilligers
Ledigen vuilnisbakken
Andere activiteiten (groendomein)
Voor sluikstorten werd bij het opruimen ook dezelfde transport en verwerkingskosten toegepast.
De aanname met betrekking tot de totale jaarlijkse exploitatiekosten voor vuilnisbakken is dat
deze € 60 bedragen inclusief reiniging24.
Transport en verwerking:
sluikstort)
Totale exploitatiekosten straatvuilnisbakken:

€ 130,00 per ton (zowel zwerfvuil als
€ 60,00 per vuilbak per jaar

Direct bevraagde kosten
Sommige kosten aangaande zwerfvuil zijn direct bevraagd in de enquête. Deze kosten zijn:
 Overige kosten (bijvoorbeeld bij barbecue plekken, evenementen, et cetera). Deze zijn
volledig toegerekend aan zwerfvuil (in bevraging gespecificeerd dat het alleen kosten voor
zwerfvuil betrof)25.
 Overige kosten voor handhaving in relatie tot sluikstort (dit zijn niet-personele kosten,
bijvoorbeeld kosten factuur van verwerking boetes).
 Kosten (mobiele) camera's voor signalering sluikstort (afschrijvingstermijn van 3 jaar
gehanteerd)26, 27.
 Overige kosten sensibilisering sluikstort en zwerfvuil (promotiemateriaal, advertenties,
posters). Deze zijn volledig toegerekend aan zwerfvuil (in bevraging gespecificeerd dat het
alleen kosten voor zwerfvuil betrof)28.
Berekening inzet VTE Voor machinaal vegen
De personele inzet voor machinaal vegen (in VTE) is:
1) In de eerste plaats wordt het aantal VTE toegewezen dat de gemeente zelf heeft
aangeduid voor machinaal vegen
2) Als dit niet beschikbaar was, dan is er geteld dat er per volledig voertuig (= elk
kleine/middelgrote of grote veegwagen, straatstofzuiger en strandreinigingsmachine) 1
VTE nodig is. Als een machine slechts 50% wordt ingezet, wordt er maar 0,5 VTE
exclusief de transport- en verwerkingskosten is, zijn de transport- en verwerkingskosten berekend volgens de vermelde
berekening. Voor gemeenten die hebben aangegeven dat de transport- en verwerkingskosten inclusief zijn in de kosten
voor het uitbesteden vegen is deze berekening niet gemaakt aangezien dit tot een dubbeltelling zou leiden.
24

Deze kosten bestaan uit plaatsingskosten (€ 300, met een afschrijvingstermijn van 8 jaar, reinigingskosten (€ 15 per
jaar) en een rentevoet van 4%. In lijn met de studie uit 2015 kost dit in totaal komt dit neer op € 60 per jaar.
25 Personele inzet voor overige activiteiten is tevens bevraagd. Voor de kostberekening zijn de loonkosten gebruikt uit de
hierboven beschreven loonkostentabel.
26 De gebruikte formule voor afschrijving van camera's is anders dan voor rollend materiaal :
𝐸𝑛𝑞𝑢ê𝑡𝑒𝑎𝑛𝑡𝑤𝑜𝑜𝑟𝑑 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎′ 𝑠
𝐴𝑓𝑠𝑐ℎ𝑟𝑖𝑗𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗𝑛
27

Personele inzet voor het operationeel houden van meldingssystemen is tevens bevraagd. Voor de kostberekening zijn
de loonkosten gebruikt uit de hierboven beschreven loonkostentabel.
28
Personele inzet voor sensibiliseringsactiviteiten is tevens bevraagd. Voor de kostberekening zijn de loonkosten gebruikt
uit de hierboven beschreven loonkostentabel.
15 december 2017. Ons kenmerk 1016048-01012b/mde/eco

35

toegewezen. Personeel dat vooroploopt bij een veegmachine wordt geteld bij
personeelsinzet voor machinaal vegen.
3) Waar de inzet VTE voor machinaal vegen niet beschikbaar was is de verdeling tussen
werknemers met een statutair verband en contractueel verband geschat volgens de
verdeling uit 2013. Hierbij wordt geschat dat 91% van de werknemers een statutair
dienstverband had en 9% een contractueel dienstverband.
Berekening ontbrekende waardes veegvuil en sluikstort
Een gemeente kan de waarde voor zwerfvuil (vervangen door de proxy machinaal veegvuil),
sluikstort of beide niet hebben opgegeven. In het geval dat een gemeente alleen de waarde voor
veegvuil niet heeft opgegeven is deze berekend op basis van het clustergemiddelde van veegvuil
voor machinaal vegen. Voor gemeenten die wel een waarde voor veegvuil, maar geen voor
sluikstort hebben opgegeven is aangenomen dat de hoeveelheid sluikstort impliciet in de
hoeveelheid veegvuil aanwezig is. Om de waarde voor sluikstort te bepalen voor een dergelijke
gemeente is het clustergemiddelde gebruikt. Deze is vervolgens bij de hoeveelheid veegvuil in
mindering gebracht. Voor gemeenten die beide hoeveelheden niet hebben ingevuld is de zelfde
aanname gebruikt. Deze gemeenten hebben het clustergemiddelde voor sluikstort als waarde
voor sluikstort gekregen. De waarde voor veegvuil is gelijk aan het clustergemiddelde voor
veegvuil minus het clustergemiddelde voor sluikstort. Een overzicht van de gebruikte waardes
voor missende observaties staat weergegeven in onderstaande tabel.

Wel sluikstort

Wel veegvuil

Geen veegvuil



Gegeven waarde veegvuil
Gegeven waarde sluikstort



Gegeven waarde veegvuil minus
clustergemiddelde sluikstort
Clustergemiddelde sluikstort





Geen
sluikstort








Clustergemiddelde veegvuil
Gegeven waarde sluikstort
Clustergemiddelde veegvuil
minus clustergemiddelde
sluikstort
Clustergemiddelde sluikstort

Berekening ontbrekende waardes voor veegmachines
Gemeenten die geen waardes hebben ingevuld voor de inzet van veegmachines, maar die wel
een waarde hebben ingevuld of toegekend gekregen voor hoeveelheid veegvuil dat is opgehaald,
hebben op basis van het clustergemiddelde een waarde voor de inzet van veegmachines
toegerekend gekregen. Deze is gebaseerd op het clustergemiddelde van het aantal veegwagens
en het stratumgemiddelde voor de inzet van deze veegwagen. Hierbij zijn alleen de inzet van
grote en middelgrote veegwagens geschat, aangezien deze types het meest voor komen.
Berekening ontbrekende waardes aantal straatvuilnisbakken
Gemeenten die geen waarde hebben opgegeven voor het aantal straatvuilnisbakken in de
gemeente hebben het clustergemiddelde toegewezen gekregen als aantal straatvuilnisbakken.
Hierbij zijn geen aannames gemaakt over de hoeveelheid vuil in de straatvuilnisbakken.
Berekening ontbrekende waarde voor manueel vegen, dan werd er geen inschatting gemaakt en
dus niets toegevoegd (voor 50 gemeente)
Berekening ontbrekende waarde voor ledigen van de straatvuilnisbakken dan werd er geen
inschatting gemaakt en dus niets toegevoegd (voor 52 gemeenten)
Kosten inzet materiaal sluikstort
De kosten voor de inzet van kraakperswagens en pick-ups, lichte vrachtwagens en
bestelwagens29 voor sluikstort wordt toegerekend op basis van de inzettijd.
29

De kosten voor de inzet van kraakperswagens is te vinden in de tabel hierboven. De kosten voor pick-ups, lichte
vrachtwagens en bestelwagens zijn gelijk gesteld met de kosten voor auto's voor het ledigen van straatvuilbakken zoals
vermeld wordt in dezelfde tabel.
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Niet opgenomen in de studie:
 Overheadkosten voor kantoren, ICT en HR.

Aannames die geen betrekking hebben op de enquête onder gemeenten




Voor AWV is geen aparte toerekeningsfactor voor sluikstort en correct gedeponeerde out-ofhome afval uit vuilnisbakken beschikbaar. Daarom wordt hier dezelfde toerekeningsfactor
gehanteerd als voor gemeenten, met name 55% is zwerfvuil en 45% is sluikstorten.
Van het vuil dat door AWV langs de gewestwegen wordt opgehaald wordt 70% toegerekend
aan zwerfvuil. Het betreft een inschatting van AWV zelf uit 2013 die ook is toegepast in het
onderzoek over 2013. De overige 30% betreft alle andere vormen van vuil, dit wordt niet
nader gespecificeerd.
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Bijlage 4 Itemlijst werksessies gemeenten
(randgemeenten en kustgemeenten)
1. Kennismaking
10 min
2. Doel en scope van het onderzoek
15 min
3. Terugkoppeling van rapportresultaten 2013 (totaal vs. de doelgroep van de werksessie)
5 min
4. Kosten en hoeveelheden
70 min
4.1 Vragenlijst
5 min
 Aangeven dat we die nog gaan uitzetten, dat de lijst bepaalde componenten omvat en dat we
die samen met hen willen aanscherpen.
 Op hoofdlijnen de vragenlijst toelichten
 Aangeven hoe resultaten worden teruggekoppeld (kort individueel rapport met
inputgegevens, output gemeente en output eigen stratum en Vlaanderen totaal. Hoe kan het
draagvlak voor invulling nog verder worden verhoogd?
4.2 Activiteiten
25 min
 Activity Based modellen voor zwerfvuil en sluikstort bespreken



Discussie: wat, hoe, hoeveel zwerfvuil en sluikstort, en waarin verschilt dit van andere
gemeenten?
N.B. uitsplitsen naar de verschillende typen activiteiten.

4.3 Beschikbaarheid van gegevens
20 min
 Discussie over de beschikbaarheid van gegevens over hoeveelheden en kosten bij gemeenten
4.4 Uitvraag van gegevens
20 min
 Discussie: hoe kunnen we de gegevens het best bij jullie uitvragen?
5. Beleid en context
80 min
5.1 Beleid en ambitie t.a.v. zwerfvuil en sluikstort
20 min
Welke basisfilosofieën heeft men ten aanzien van beleid en ambitie:
Bijvoorbeeld: schoon houdt schoon, focus op vaste frequentie, focus op gedragsbeïnvloeding,
focus op handhaving, focus op participatie/samenwerking met burgers, focus op beeldbestek.


Hoe definieert men zwerfvuil en sluikstort?
 zwerfvuil vs. sluikstort en vs. bijplaatsingen vs. afval in de straatvuilnisbakken op straat vs.
verkeerd aangeboden afval. N.B. uitgangspunt zijn de definities hiervoor van de OVAM.
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Wat is het schoonheidsniveau dat men nastreeft en hoe varieert dit per type gebied?
Sommige gemeenten wijzen bijvoorbeeld woonwijken aan waar ze helemaal niet reinigen en
rekenen op het opruimen door de bevolking. Hoe gaan zij momenteel om met de resultaten
van de metingen in kader van de OVAM netheidsbarometer?
Hoe bepaalt de gemeente waar en hoeveel vuilnisbakken geplaatst worden? Is er variatie in
ledigingsfrequentie in tijd en ruimte? Vindt bijsturen van de frequentie plaats en op welke
basis?
Is zwerfvuil en sluikstort opruimen het hoofddoel of een nevendoel?
Is er afstemming tussen de verschillende partijen die zwerfvuil/sluikstort opruimen?
Inzamelbeleid ten aanzien van acceptatie van vuilniszakken etc. bij de inzameling (kwaliteit,
tijdstip, plaats) die men wel of juist niet accepteert
Heeft men al onderzoek gedaan naar:
 oorzaken van zwerfvuil (uit de eigen gemeente, van elders…of?
 samenstelling van afval in straatvuilnisbakken
 Beleid ten aanzien van overloop van straatvuilnisbakken
 Strategie bij de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld straatvuilnisbakken op
“verborgen/beschutte plekken”, op anonieme plekken etc.
Beleid ten aanzien van de inzameling van glas, textiel etc….Is de betreffende inzamelaar ook
verantwoordelijk voor de opruiming en verwerking (inclusief kosten) van bijplaatsingen?
Combineert men taken zoals: opruimen van sluikstort en zwerfvuil? Of. groen onderhoud en
opruimen van zwerfvuil?

5.2 Omgevingsfactoren
20 min
 Hoe en door wie wordt de weg/het park benut (scholieren, kotstudenten, forenzen, toeristen,
buurtbewoners etc.)?
 Wat zijn typische hotspots (zoals scholen, supermarkten, fastfood bedrijven, op- en afritten,
parkings, bushaltes)?

Hoe lang ligt het zwerfvuil gemiddeld voordat het wordt opgeruimd al?
 Worden er veel evenementen gehouden?
 Waar liggen de meeste sluikstorten (b.v. centrum, buitenwijk, buitengebied, parkings, bij
straatvuilnisbakken en containers of juist los)?
 Komen sluikstorten steeds op dezelfde plekken voor of wisselt het sterk?
 Zijn dit min of meer verborgen gebieden?
 Om hoeveel van deze plekken gaat het (zijn er typische probleemplekken)?
 Op hoeveel afvalbrengpunten wordt regelmatig gesluikstort?
 Welk aandeel is dit op totaal aantal afvalbrengpunten?
 Wat was het aandeel overlopende straatvuilnisbakken bij de sluikstort?
 Wat zijn de kenmerken van de buurten waar veel wordt bijgeplaatst?
 Hoe snel wordt een sluikstort verwijderd? / Hoe lang blijven sluikstorten gemiddeld liggen?
5.3 Werkwijze t.a.v. zwerfvuil
20 min
 Het aandeel zand in zwerfvuil is sterk afhankelijk van de wijze van reinigen. Hoe is dat in de
deelnemende gemeenten?
 Sommige gemeenten reinigen zelf en anderen besteden dit (voor een deel) uit. Hoe is dat in
de deelnemende gemeenten?
 Zwerfvuil opruimen wordt vaak vanuit meerdere partijen gedaan, zoals door
aannemers/diensten voor groenonderhoud, een Sociale Werkplaats (SW) bedrijf,
woningbouwverenigingen, vrijwilligers et cetera. Hoe is dat in de deelnemende gemeenten?
 Werkt men “resultaatgericht” of op basis van vaste frequenties van schoonmaken (of er nu
zwerfvuil ligt of niet)?
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In hoeverre gaat het gemeentelijk afvalbeleid ervan uit dat inwoners actief meewerken aan
het tegengaan en opruimen van zwerfvuil?
Wordt het opruimen van zwerfvuil systematisch gedaan, op melding, of beiden?
Hoe lang blijft zwerfvuil gemiddeld in het publieke domein liggen voordat het wordt
opgeruimd?
Hoeveel zwerfafval blijft gemiddeld liggen na het opruimen?
Welke verwijderingstechnieken worden ingezet voor zwerfvuil: manueel, mobiele stofzuiger,
machinaal, combinaties, … in relatie tot omgeving en ondergrond

5.5. Werkwijze bij sluikstort
20 min
 Hoe lang blijft sluikstort gemiddeld in het publieke domein liggen voor het wordt opgeruimd?
Wat is het ophaalbeleid: even laten liggen, enkel ophalen na melding, of zo snel mogelijk
verwijderen?
 Welke methoden heeft men om sluikstort “tijdig” te signaleren? Wat is het beleid rond hotspots van sluikstort?
 Welke werkzaamheden worden zelf gedaan, welke worden uitbesteed?
 Welke partijen zijn er binnen de gemeente betrokken bij het opruimen van sluikstort?
opruimen wordt soms vanuit meerdere partijen gedaan, zoals door eigen dienst,
aannemers/diensten voor groenonderhoud, een sociale werkplaats bedrijf, et cetera.
 Wat is de relatie met de werkzaamheden voor zwerfvuil: wordt dit deels met de zelfde
mensen en voertuigen gedaan?
 In hoeverre gaat het gemeentelijk afvalbeleid ervan uit dat inwoners actief een rol vervullen
bij sluikstort (bijvoorbeeld melden, "buurtwacht" etc.)?
 Hoe verloopt de handhaving op sluikstort? Bijvoorbeeld hoeveel meldingen, PV's, GASboetes? Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeente, politie en parket?
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Bijlage 5 Overzicht van de werksessies
Hieronder volgt het overzicht van de werksessies die in het kader van dit onderzoek gehouden
zijn met gemeenten, intercommunales, agentschappen en waterwegbeheerders.
Tabel 5.1. Overzicht van gevoerde werksessies met gemeenten, intercommunales,
agentschappen en waterwegbeheerders.
Werksessie
Reflectiesessie onderzoek 2013
met gemeenten

Datum en locatie
26 juli 2016, 10.00u-13.00u,
locatie: OVAM, Mechelen

Werksessie gemeenten Rand
rond Brussel

8 september2016, 14.00u17.00u, locatie: OVAM,
Mechelen

Sessie kustgemeenten

31 augustus 2016, locatie:
Streekhuis Kust Oostende

Werksessie Intercommunales

23 augustus 2016, 14.00u17.00u, locatie: OVAM,
Mechelen

Aanwezigen

Tim Lenearts, Genk

Talitha Voet, Eeklo

Leo Lodewyckx en Jozef van
Hoof, Mol

Koen van Caimere, Ivago

Meeus Justine, Gent

Yvon Princen, OVAM

Frederik de Pesseroey,
KplusV/Addvice

Martijn Dekker, KplusV

Laura Berger, KplusV

Hilde de Stordeur,
Grimbergen

Michel van Frachem,
Grimbergen

Birgit Volkaers,
Steenokkerzeel

Guido Declercq, Zaventem

Sylvia Speeckaert,
Machelen

Eva Gijsegom, Ivo de
Raeymaeker, Berten
Vermeulen, OVAM

Henk Klein Teeselink,
KplusV/HKT projecten

Frederik de Pesseroey,
KplusV/Addvice
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Krista Hautekeur, De Panne
Jan Vandromme, Koksijde
Nick Vermael, Oostende
Eddie Louwie, Middelkerke
Yvon Princen, OVAM
Martijn Dekker, KplusV
Laura Berger, KplusV
Sara Coessens, Ecowerf
Hilde Fauconnier, Haviland
Annick De Paepe,
Limburg.net
Walter Laurent, Ivarem
Koen Van Houtven, Ivarem
Bart Descamps, Verko
Yvon Princen, OVAM
Henk Klein Teeselink,
KplusV/HKT projecten
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Werksessie
Waterwegbeheerders

09 september 2016, 14.00u17.00u, locatie: OVAM,
Mechelen

Werksessie Agentschappen

28-9-2016 10.30u-13.30u,
locatie: OVAM, Mechelen
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Frederik de Pesseroey,
KplusV/Addvice
Eric Copius Peereboom,
KplusV

Miek Hasevoets, NV
De Scheepvaart

Yvon Princen, Nils
Schnitzler, OVAM

Henk Klein Teeselink,
KplusV/HKT projecten

Frederik de Pesseroey,
KplusV/Addvice

Dorien Gorteman,
MOW Vlaanderen

Yvon Princen, Nils
Schnitzler, OVAM

Frauke Vandemoortel,
MOW Vlaanderen

Bruno Heirbrant,
MOW Vlaanderen

Eric Copius
Peereboom, Kplusv

Frederik de Pesseroey,
KplusV/Addvice
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Bijlage 6 Enquête zwerfvuil en sluikstort intercommunales

Vragenlijst intercommunales over zwerfvuil en sluikstort
Toelichting zwerfvuil en sluikstortonderzoek
De OVAM, in samenwerking met het Netheidsnetwerk wil, in navolging van het onderzoek over 2013 van twee jaar geleden, de totale hoeveelheid en de kostprijs van zwerfvuil en
sluikstort in het openbaar domein in Vlaanderen in 2015 in kaart brengen. Omdat ook afvalintercommunales in de praktijk een aantal taken uitvoeren op vlak van zwerfvuil willen we
daar op basis van deze bevraging een inventaris van opmaken en een raming van de kosten maken.
Het eerste tabblad gaat in op zwerfvuil. In het eerdere onderzoek is gebleken dat de rol van de intercommunales op het gebied van zwerfvuil sterk verschilt. Intercommunales bleken
veelal een rol te hebben in de communicatieactiviteiten rondom zwerfvuil. Wij vragen naar zowel communicatie- als eventuele andere operationele activiteiten ten aanzien van
zwerfvuil die door uw intercommunale worden uitgevoerd.
Het tweede tabblad gaat in op sluikstort en de activiteiten die uw intercommunale daar eventueel voor uitvoert.
Opgelet: de gegevens die gevraagd worden richten zich op het jaar 2015. De gegevens worden anoniem verwerkt en dus niet verder verspreid.
Vragen over taken die u als intercommunale niet uitvoert hoeft u niet te beantwoorden, behalve dat u hiervoor aangeeft dat uw intercommunale geen rol heeft.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking aan deze enquête. De ingevulde enquête graag sturen naar KplusV organisatieadvies, ter attentie van Laura Berger, op e-mailadres
l.berger@kplusv.nl.
Definities en afbakening zwerfvuil: wat valt wel en niet onder het onderzoek?
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Zwerfvuil: is klein afval dat mensen al dan niet onbewust op een daarvoor niet bestemde plaats achterlaten. Zwerfvuil ontstaat door consumptie buitenshuis. Voorbeelden zijn
sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, paraplu’s, zakdoekjes, drijfvuil. We beschouwen enkel "losse stukken" als zwerfvuil. Afval dat verzameld in
een zak zit, wordt niet beschouwd als zwerfvuil. Hetzelfde geldt voor afval dat bijgeplaatst wordt bij of naast straatvuilnisbakken.
Sluikstorten: het achterlaten of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en in en bij de foute recipiënten (straatvuilnisbakken en overige recipiënten als
glasbollen, textiel- en andere containers). Het gaat om het bewust ontwijken van de huisvuil- of bedrijfsafvalophaling.
De volgende stromen vallen noch onder zwerfvuil, noch onder sluikstorten en zijn dus uitgesloten van het onderzoek:
• Huisafval achtergelaten op een reglementaire plaats op een gepast tijdstip voor een reglementaire ophaling gedurende een aanvaardbaar tijdsinterval.
• Bladafval, zand, grond (uit veegvuil) en slib.
• Hondenpoep.
• Vervuilde grond.
• Vervuilde grond.
VTE: het equivalent van een voltijdse baan voor één jaar. Bij seizoensgebonden fluctuaties in aantallen medewerkers moet dus voor een heel jaar gemiddeld worden (bijv. fulltime
inhuur van een student voor drie maanden is dan 0,25 VTE op jaarbasis).
Afbakening onderzoek
Het onderzoek beperkt zich tot zwerfvuil dat zich bevindt op openbaar publiek domein in Vlaanderen ((winkel)straten, pleinen, op- en afritten, voetpaden, fietspaden, wandelpaden,
parkeerplaatsen, openbaar vervoer stopplaatsen, parken, speeltuinen, sportvelden, recreatieoevers). Uitgesloten is zwerfvuil op privédomeinen (burgers, bedrijven, private
evenementen), waterwegen, federale domeinen (of verwijderd door federale instanties). Het betreft dus de stroom gemeentelijk zwerfvuil dat is opgehaald door machinaal en manueel
vegen, ophaling uit straatvuilnisbakken (recipiënten), vrijwilligersacties etc.
ALGEMENE GEGEVENS INTERCOMMUNALE
Intercommunale:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail:
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Op het volgende tabblad staan vragen over sluikstort.
Gelieve deze in te vullen, indien uw intercommunale
activiteiten verricht omtrent sluikstort. Mocht uw
intercommunale geen sluikstort-gerelateerde activiteiten
uitvoeren, dan kunt u deze leeg laten.
Vragenlijst intercommunales over zwerfvuil
Wat zijn uw hoofdactiviteiten ten aanzien van zwerfvuil?
Graag hieronder met ja of nee aangeven welke activiteiten worden uitgevoerd.

Antwoord

1. Communicatieactiviteiten die buiten 'Indevuilbak' vallen
2. Beschikbaar stellen van straatvuilnisbakken tegen zwerfvuil
3. Legen van straatvuilnisbakken
4. Machinaal vegen
5. Manueel vegen

<ja/nee>
<ja/nee>
<ja/nee>
<ja/nee>
<ja/nee>

6. Transport, overslag en/of verwerking
7. Vrijwilligersactie(s)
8. Andere activiteiten (bijv. sorteeranalyses)
Indien ja op een of meerdere van bovenstaande activiteiten, graag onderstaande vervolgvragen invullen.

<ja/nee>
<ja/nee>
<ja/nee>
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Let er bij het beantwoorden
van de vragen op dat u
dubbeltellingen met zowel
budget "Indevuilbak" als met
de gemeentelijke
hoeveelheden en kosten
reeds beantwoord in de
gemeentelijke enquete
vermijdt.

Voor welke
gemeenten voert
u deze activiteiten
uit?
Graag hieronder
de naam van de
desbetreffende
gemeente(n)
invullen en de
uitgevoerde
activiteiten
aankruisen in de
tabel.
<invullen>

Activiteit

1.
Communicatieactiviteiten
buiten
'Indevuilbak'

2. Beschikbaar
3. Legen van
4.
stellen van
straatvuilnisbakken Machinaal
straatvuilnisbakken
vegen
tegen zwerfvuil

5. Manueel 6.
vegen
Transport,
overslag
en/of
verwerking

7.
8. Andere
Vrijwilligersacties activiteiten

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>
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<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<invullen>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

<ja/nee>

DEEL 1. Communicatieactiviteiten omtrent zwerfvuil die buiten 'Indevuilbak' vallen
Vragen ten aanzien van
communicatieactiviteiten. We vragen u om
aan te geven welke inzet (personeel, inhuur,
materieel) u pleegt ten aanzien van
onderstaande communicatieonderdelen. Let
op: het gaat om activiteiten die aanvullend
zijn op de acties/campagnes m.b.t.
'Indevuilbak'
Basisjaar voor de gevraagde gegevens is
2015.
De eigen inzet graag in aantal VTE per jaar.
NB het gaat om het totaal, dus uitsplitsing
naar gemeenten is niet nodig.
De overige posten (inhuur adviseurs,
materieel) graag in euro per jaar.

Eigen
inzet

Aantal
VTE per
jaar
1.1. Uitvoering van zwerfvuilcommunicatie
op intercommunaal niveau
Bijvoorbeeld: a. Online, b. Advertenties, c.
Banners, d. Huur ruimte voor communicatie,
zoals driehoeksborden, bushokjes, etc.)
1.2. Uitvoering van doelplaatsgerichte
communicatie
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Inhuur
Materieel Toelichting
adviseurs/andere etc.
partijen

Functieniveau Euro per jaar
(A-E)
medewerkers

Euro per
jaar

<invullen> <invullen>

<invullen>

<invullen>

<invullen> <invullen>

<invullen>

<invullen>
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Eventueel een
toelichting

Bijvoorbeeld: bermborden, bestickering
1.3. Benutting en doorsluizen van
communicatie van derden
Bijvoorbeeld: communicatie van OVAM en
Fost Plus (onder andere campagne In De
Vuilbak), de provincie
1.4. Uitwerken van artikels en dergelijke
rond zwerfvuil
Bijvoorbeeld: opstellen en plaatsen van
artikels in lokale en nationale pers
1.5. Kennisontwikkeling/kennisdeling
zwerfvuil bij deelnemende gemeenten.
Bijvoorbeeld: ondersteuning bij het
organiseren van (vrijwilligers)opruimacties
van gemeenten.
1.6. Uitvoering van zwerfvuilprojecten
(aanvragen van subsidies, inhoudelijke
uitwerking, opvolging projectgroepen,
uitvoering maatregelen, etc.)
Bijvoorbeeld: aanvragen van subsidies,
inhoudelijke uitwerking, opvolging
projectgroepen, uitvoering maatregelen, etc.
1.7 Anders

<invullen> <invullen>

<invullen>

<invullen>

<invullen> <invullen>

<invullen>

<invullen>

<invullen> <invullen>

<invullen>

<invullen>

<invullen> <invullen>

<invullen>

<invullen>

<invullen> <invullen>

<invullen>

<invullen>

Eventueel andere activiteiten in het kader van
zwerfvuil
DEEL 2. Overige activiteiten
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Indien u hierboven heeft aangegeven naast communicatieactiviteiten ook andere operationele activiteiten ten
aanzien van zwerfvuil uit te voeren, willen wij u vragen ook deel 2 van de enquête over zwerfvuil in te vullen. Deel 2
van de enquête zal per operationele activiteit inzoemen op de inzet van personeel en materieel, de hoeveelheden
sluikstort etc.
We verzoeken u onderstaande vragen zoveel/waar mogelijk per gemeente in te vullen. Indien niet beschikbaar vragen we u de totalen in te vullen.
Uitgangssituatie is het jaar 2015
Beschikbaar stellen van straatvuilnisbakken tegen zwerfvuil
U heeft aangegeven straatvuilnisbakken beschikbaar te stellen voor (een aantal van) uw
gemeenten. We verkrijgen graag inzicht in het aantal straatvuilnisbakken en de kosten van
de aanschaf en het beheer ervan. We verzoeken u derhalve tot het invullen van
onderstaande tabel.
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]
Hoeveel straatvuilnisbakken
stelt u per gemeente
beschikbaar?
.
.
.
.
.
Wat is de gemiddelde
aanschafwaarde per
straatvuilnisbak?
Hoeveel straatvuilnisbakken
vervangt u gemiddeld
jaarlijks(vervanging en
eventuele uitbreiding)
.
.
.
.
.

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]

Totaal

.

0 stuks

.

.

#########

.

.

Ledigen van straatvuilnisbakken

15 december 2017. Ons kenmerk 1016048-01012b/mde/eco

.

49

.

.

0 stuks

U heeft aangegeven straatvuilnisbakken voor gemeenten te ledigen. We verzoeken u
onderstaande tabel in te vullen en daarbij inzicht te geven in de hoeveelheden zwerfafval
die u via de straatvuilnisbakken ophaalt.
Let op: het gaat om (een inschatting van) hoeveelheden zwerfvuil exclusief sluikstort.
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]
Hoeveel zwerfvuil is via het
ledigen van
straatvuilnisbakken opgehaald
in gewicht? [ton/jaar]*
.
.
.
.
.
*Toelichting: indien u het
gewicht niet weet, maar wel
het volume heeft, dan
hanteren wij de volgende
omrekenfactor:
60 liter = 7,5 kg. Hiermee kunt
u een inschatting maken van
het gewicht.
Wat waren de kosten van het
ledigen van
straatvuilnisbakken?
(machines, personeel,
materieel, overhead) - evt. op
basis van facturen aan
gemeenten.
.
.
.
.
Zijn deze kosten inclusief
overslag-, transport- en
verwerkingskosten?
Ja/nee
Zijn er nog aanvullende kosten
voor onderhoud en reiniging
van de straatvuilnisbakken?
nvt / € 0
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Gemeente
[naam]

.

Totaal

.

.

.

.

0 ton

.

.

€0

€0
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Zo ja, wat zijn de kosten
hiervan?

Machinaal vegen
U heeft aangegeven overige machinaal vegen voor gemeenten uit te voeren. Graag
ontvangen we van u de volgende aanvullende informatie hierover.
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]

Totaal

Hoeveel zwerfvuil is via het
machinaal vegen opgehaald in
gewicht? [ton]
*Toelichting: indien u het
gewicht niet weet, maar wel
het volume heeft, dan kunt u
dat aangeven.
Wat waren de kosten van
machinaal vegen? (machines,
personeel, materieel,
overhead) - evt. op basis van
facturen aan gemeenten.

0 ton

.

.

.

.

.

.

Manueel vegen
U heeft aangegeven overige manueel vegen voor gemeenten uit te voeren. Graag
ontvangen we van u de volgende aanvullende informatie hierover.
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.

.

€0

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]
[naam]
Hoeveel zwerfvuil is via het
manueel vegen opgehaald in
gewicht? [ton]
*Toelichting: indien u het
gewicht niet weet, maar wel
het volume heeft, dan kunt u
dat aangeven.
Wat waren de kosten van
manueel vegen? (machines,
personeel, materieel,
overhead) - evt. op basis van
facturen aan gemeenten.

Totaal

0 ton

.

.

.

.

.

.

.

.

€0

Transport en verwerking
U heeft aangegeven (overslag en) transport en/of verwerking voor gemeenten uit te
voeren. Graag ontvangen we van u de volgende aanvullende informatie hierover.
Wat zijn de gemiddelde
transportkosten per ton?
Wat zijn de gemiddelde kosten
per ton voor overslag?
Wat zijn de gemiddelde kosten
per ton voor verwerking?

€
€
€

Vrijwilligersacties
U heeft aangegeven vrijwilligersacties te hebben uitgevoerd. Graag ontvangen wij hier
aanvullende informatie over.
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Wat waren de totale kosten
(vergoedingen, verzekering, ...)
van vrijwilligersinzet in 2015?*
[€]
Wat was de hoeveelheid
zwerfvuil die u met
vrijwilligersinzet ophaalde in
2015? [ton]
Voor het aansturen van
vrijwilligers of voor
ontwikkeling van
vrijwilligersbeleid, hoeveel
medewerkers werden
daarvoor ingezet? [VTE]

€

ton

vte

Op het hiernavolgende
tabblad vindt u vragen over
sluikstort. Indien die voor u
relevant zijn, vragen wij u die
ook in te vullen.
Indien u het tabblad over
sluikstort niet hoeft in te
vullen, vragen wij u deze
ingevulde enquête graag voor
woensdag 30 november
aanstaande te sturen naar
KplusV organisatieadvies, ter
attentie van Laura Berger, op
e-mailadres
l.berger@kplusv.nl.

15 december 2017. Ons kenmerk 1016048-01012b/mde/eco

53

15 december 2017. Ons kenmerk 1016048-01012b/mde/eco

54

Onze contactgegevens
KplusV
Vestiging Arnhem
Postbus 60055
6800 JB Arnhem
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
T +31 (0)26 355 13 55

Vestiging Amsterdam
Postbus 74744
1070 BS Amsterdam
Science Park 402
1098 XH Amsterdam
T +31 (0)20 669 90 66

E info@kplusv.nl
I www.kplusv.nl

Thema's
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