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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING van 19/12/2019
Aanwezig :

Veerle Haemers, voorzitter; Walter Vansteenkiste, burgemeester;
Monique Van der Straeten, Christian Andries, Roger Mertens, Raf
De Visscher, Vincent Jonckheere, schepenen; Didier Noltincx, Wies
Herpol, Steve Goeman, Monique Froment, Erwin Ollivier, Dirk
Vandervelden, Mireille Van Acker, Arlette De Ridder, Said
Kheddoumi, Laura Deneve, Marc Installé, Gil Vandevoorde, Driss
Fadoul, Céline Mombeek, Houda Khamal Arbit, Carol Delers, Glenn
Vincent, raadsleden; Audrey Monsieur, algemeen directeur;

Verontschuldigd :

Sven Frankard, raadslid;

Titel
Dienst
Stemming

Retributie op het opruimen van sluikstort
Financiën
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Feiten en context
Het belastingreglement op het opruimen van sluikstorten geldt tot en met het aanslagjaar 2019.
Het agentschap binnenlands bestuur formuleerde reeds volgende opmerkingen over dit reglement :
• Er werd een verwerkingskost aangerekend van €250 per begonnen kubieke meter. Dit bedrag
ligt echter te hoog; het bestuur moet zich houden aan de minima en maxima bedragen zoals
die bepaald zijn in artikel 5.1.4 VLAREMA.
• De tarieven voor het verwijderen van tags, graffiti, andere opschriften, affiches en zelfklevers
is gedifferentieerd naargelang het gaat om een eerste vierkante meter / eerste exemplaar of
bijkomende vierkante meter / bijkomend exemplaar. Aangezien enkel de werkelijke kosten
kunnen aangerekend worden, is het aan te raden om één tarief aan te rekenen per vierkante
meter / exemplaar. Op die manier wordt een redelijke vergoeding aangerekend per stuk en
wordt er louter kostendekkend gewerkt.
Het nieuwe retributiereglement houdt met deze elementen rekening.

Juridische gronden
•
•
•

Art. 40 en 41 Decreet Lokaal Bestuur
Art. 16.6.3 §2 Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM)
(05/04/1995)
Art. 12 §1 Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(Materialendecreet) (23/11/2011)

Advies
/

Motivatie
Sluikstorten wordt beschouwd als een milieumisdrijf. De handhavingsmaatregelen hiertegen moeten in
verhouding staan tot de feiten.
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De gemeente wordt regelmatig geconfronteerd met sluikstorten. De gemeente verhaalt de
opruimingskosten (= het opruimen van het afval, inclusief de kosten voor het ingezette materiaal en
personeel) op de sluikstorter via een retributie. Deze kosten moeten niet gedragen worden door de
hele gemeente.

Financiële gevolgen
Jaarlijks opgenomen budget in MJP 2020-2025 :
Actienummer:
GBB
Goedgekeurd Budget:
€ 15.000

Algemene Rekening:
73328000
Effectieve ontvangst:
€ n.v.t.

Beleidscode:
0020-00
Saldo Budget:
€ n.v.t.

Besluit
Op de zitting wordt een amendement ingediend nl: de nummering van de artikels wordt veranderd:
artikel 7 wordt gewijzigd in artikel 5. Dit amendement wordt eenparig goedgekeurd.

Enig artikel
De gemeenteraad keurt het retributiereglement op het opruimen van sluikstorten goed.

Retributiereglement op het opruimen van sluikstorten
Artikel 1 - aanslag
Er wordt voor de jaren 2020 tot en met 2025 een retributie gevestigd op het weghalen en/of
opruimen door het gemeentebestuur van :
 afvalstoffen die gestort of achtergelaten zijn op daartoe niet-voorziene plaatsen, tijdstippen of
in niet reglementaire recipiënten of op een niet-reglementaire wijze;
 tags, graffiti of andere opschriften op gebouwen of straatmeubilair;
 affiches of zelfklevers op gebouwen, straatmeubilair of informatiedragers zonder toestemming
van de eigenaar of bewoner.

Artikel 2 - verschuldigde
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de afvalstoffen heeft
achtergelaten.
Desgevallend is diegene die daartoe de opdracht gaf en/of de eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de retributie.

Artikel 3 - tarieven
De retributie wordt als volgt bepaald:
§1 Voor het achterlaten van vuil op openbare plaatsen:
 ingezet personeel : €50 per personeelslid en per begonnen uur. Het tarief wordt verhoogd
met 50% voor prestaties uitgevoerd tussen 22u - 6u en met 100% op een zondag of
wettelijke feestdag.
 ingezet rollend materieel : €30 per rollend materieel en per begonnen uur
 verwerkingskosten:
o €0,30/kg opgeruimde afvalstoffen indien deze behoren tot de fractie restafval
o €0,60/kg opgeruimde afvalstoffen indien deze behoren tot de fractie grofvuil
in zoverre het geen afval betreft waarvoor een bijkomende verwerking noodzakelijk is. In
desbetreffend geval worden ook de werkelijke verwerkingskosten doorgerekend.
Bij het ambtshalve opruimen van sluikstort door derden in opdracht van de gemeente wordt het
factuurbedrag van deze derde doorgerekend aan de sluikstorter of eigenaar van het perceel waarop
de afvalstoffen werden aangetroffen.
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§2 Voor het verwijderen van tags, graffiti of andere opschriften: €140 per vierkante meter
§3 Voor het verwijderen van affiches of zelfklevers: €30 per exemplaar

Artikel 4 - betalingsvoorwaarden
§1. Betalingen gebeuren per overschrijving na ontvangst van de factuur per mail of op papier.
§2. In geval van niet-betaling van de factuur wordt een herinneringsbrief opgestuurd. Indien hieraan
geen gevolg wordt gegeven, wordt een schriftelijke aangetekende brief met vraag tot betaling
gezonden. Wanneer deze tweede aanmaning vereist is, wordt een administratiekost aangerekend van
€20. Bij niet betaling van de factuur na aangetekend schrijven volgt de invordering via dwangbevel
overeenkomstig artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 5 : Betwistingen:
Betwistingen van de factuur kunnen ingediend worden tot 30 dagen na de factuurdatum.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de algemeen directeur
Audrey Monsieur

de voorzitter
Veerle Haemers

Voor eensluidend uittreksel
Wemmel, 28/1/2020,
in opdracht:
de algemeen directeur
Audrey Monsieur

de voorzitter
Veerle Haemers
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