
 

 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTEBESTUUR WETTEREN 

GEMEENTERAAD 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 08 oktober 2019  

Aanwezig: Alain Pardaen burgemeester 

Marianne Gorre voorzitter 

Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, 

Piet Van Heddeghem, Herman Strobbe, Lieve De Gelder schepenen 

Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, 

Claudine De Pauw, Freija Colpaert, Herman Maudens, Hilde Anneessens, 

Ira Lina Piscador, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, 

Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers, 

Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, 

Walter Govaert, Wouter Bracke raadsleden 

Pieter Orbie algemeen directeur 

Verontschuldigd: Sabas Moschidis raadslid 

Afwezig:  

 

OPENBARE ZITTING 

Retributiereglement opruimen van sluikstort 

DE RAAD 

 

 Gelet op artikel 170§4 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald de 

artikelen 42, 43 en 57; 

 Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen (materialendecreet), en latere wijzigingen, 

inzonderheid op artikel 12; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van 

het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen (VLAREMA); 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling 

van het uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke afvalstoffen en 

gelijkaardig bedrijfsafval; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2011 houdende een 

contante belasting op het weghalen door het gemeentebestuur van allerhande 

afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen, gewijzigd op 

19 december 2013 en 14 december 2017; 

 Gelet op het gemeentelijke politiereglement van 20 april 2017, inzonderheid op artikel 

3.1.4; 



 

 

 Overwegende dat de gemeente regelmatig met sluikstorten wordt geconfronteerd; dat 

het opruimen van het sluikstort en het opsporen van de sluikstorter bijkomende 

inspanningen vergt; dat het verhalen van de kosten hiervoor als maatregel van goed 

bestuur dient beschouwd te worden; dat dit via een gemeentelijke retributie dient te 

gebeuren en niet via een gemeentelijke belasting; 

 Overwegende dat de retributie enkel kostendekkend mag zijn; dat voor het bepalen van 

het tarief voor het opruimen van het sluikstort en de administratieve verwerking van het 

dossier rekening kan gehouden worden met de aard en de hoeveelheid van de 

achtergelaten afvalstoffen en het ingezette materiaal en personeel; dat volgende taken 

van personeel in rekening gebracht worden voor berekening van de personeelskost: 

doorzoeken, opruimen en transport sluikstort, opmaak van een feitenfiche, identificatie 

sluikstorter, facturatie, opvolging dossier; 

 Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen 

van 16 september 2019. 

Stemming 

voor: 15 Alain Pardaen, Marianne Gorre, Robbe De Wilde, 

Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem, 

Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter, 

Bram De Winne, Claudine De Pauw, Herman Maudens, 

Jan Tondeleir, Karel Van Imschoot, Leentje Grillaert 

tegen: 0  

onthouding: 13 Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Hilde Anneessens, 

Ira Lina Piscador, Johan D'Hauwe, Kathy Mercie-Mertens, 

Mieke De Roeve, Paul Lauwers, Peter Blancquaert, 

Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Walter Govaert, 

Wouter Bracke 

 

BESLUIT: 

Art.1: Heffingstermijn en grondslag retributie 

Er wordt een retributie ingevoerd op het ambtshalve weghalen en verwijderen van 

sluikstorten door of in opdracht van het gemeentebestuur. 

Onder sluikstorten wordt verstaan: afvalstoffen achtergelaten, opgeslagen of gestort op 

openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op niet-reglementaire plaatsen, op niet-

reglementaire tijdstippen en/of in niet-reglementaire recipiënten. 

Art.2: Betalingsplichtige  

De belasting is verschuldigd door iedere persoon die de afvalstoffen achtergelaten, 

opgeslagen, gestort heeft.  Diegene die daartoe opdracht of toelating gaf, de eigenaar van 

de afvalstoffen, de opstalhouder, de vruchtgebruiker, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de 

betaling van de retributie. 

Art.3: Retributie 

§1. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente wordt het bedrag van 

de retributie per afzonderlijke ophaalbeurt als volgt vastgesteld: 

1. Inzet van gemeentepersoneel: 35 euro per uur per personeelslid 



 

 

2. Inzet van voertuigen: 35 euro per uur per voertuig 

3. Verwerking opgeruimd afval:  

a. 0 – 5 kg: 1 euro 

b. 5 – 10 kg: 2 euro 

c. 10 – 15 kg: 3 euro 

d. vanaf 15 kg: 0,20 euro per kg 

De voormelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen eenheid. 

§2. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de 

gemeente wordt het factuurbedrag van deze derde, doorgerekend aan de sluikstorter. 

Art. 4: Wijze van invorderen 

De retributie moet, met vermelding van de opgegeven referte, binnen een termijn van 

veertien dagen vanaf de betekening van het bedrag van de retributie, betaald worden via 

overschrijving op rekening BE56 0910 0033 5788 op naam van de gemeente Wetteren. 

Art. 5: Bezwaren 

Het decreet van 30/05/2008 op de invordering van gemeentebelastingen voorziet geen 

bezwaarprocedure voor retributies. 

Art. 6: 

De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende het vaststellen van 

een contante belasting op het opruimen door het gemeentebestuur van sluikstorten, en de 

latere wijzigingen, worden opgegeven vanaf het moment dat onderhavig reglement in 

voege treedt. 

Art. 7:  

Het retributiereglement treedt in werking op 9 oktober 2019. 

Art. 8:  

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

Namens de gemeenteraad, 

de algemeen directeur, de voorzitter 

P. Orbie M. Gorré 

Voor eensluidend afschrift, 

de algemeen directeur, de burgemeester, 

P. Orbie A. Pardaen 

 


