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Belastingreglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken over gemeentelijke
eigendom
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met ingang vanaf 1 januari
2019;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en de latere wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met 73320800/002000;
Overwegende dat de gemeenten beschikken over een grondwettelijk gewaarborgde fiscale autonomie
die hen toelaat om binnen de grenzen van de door de wetgever opgelegde beperkingen en onder
controle van de toezichthoudende overheid, gelijk welke materie aan een belasting te onderwerpen
Overwegende dat er maatregelen dienen te worden genomen om het probleem van overhangende
takken van bomen, hagen of struiken die hangen over de rijweg, het voetpad of de berm op te lossen,
zulks ter bevordering van de reinheid, de veiligheid en het leefmilieu;
Overwegende dat de gemeente de kosten voor het verwijderen en opruimen van deze overhangende
takken wenst terug te vorderen van de overtreder;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /AANSLAGJAAR
Dit belastingreglement is van toepassing op aanslagjaar 2019, zijnde het kalenderjaar 2019 waarop de
aanslag gevestigd wordt.
ARTIKEL 2 /BELASTBAAR FEIT EN G RONDSLAG
Dit belastingreglement beschrijft de gemeentebelasting op het snoeien en verwijderen van
overhangende takken over gemeentelijke eigendom.
Er mogen geen takken hangen op minder dan 4.5 meter boven de rijweg. Boven de berm of het voetpad
moet een hoogte van 2.5 meter vrij blijven.
Het opruimen van de takken geschiedt hetzij door de gemeentediensten, hetzij door een door de
gemeente aangestelde derde en wordt door de gemeente teruggevorderd bij middel van een belasting.
ARTIKEL 3 /BELASTINGPLICHTIGE
De belasting slaat op de eigendom die het voorwerp uitmaakt van de opruimingswerken en is
verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de boom, haag of struik die
gesnoeid en/of verwijderd werd. In voorkomend geval (zijn) diegene(n) die eigenaar is van de boom,
haag of struik die gesnoeid en/of verwijderd werd hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
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ARTIKEL 4 /BELASTINGTARIEF
Het belastingtarief op het snoeien en/of verwijderen van overhangende takken van bomen, hagen en/of
struiken over gemeentelijke eigendom wordt als volgt vastgesteld:
- loonkosten werklieden: € 25,00/begonnen uur/werkman;
- inzetten van een vrachtwagen zonder chauffeur: € 30,00/begonnen uur/vrachtwagen zonder chauffeur;
- overslag-, verwerkings-, stort- of verbrandingskosten: € 6,50/begonnen m³.
ARTIKEL 5 /BETAALTERMIJN
De belasting dient 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet betaald te worden. Bij niet-betaling
geschiedt de invordering der belastingen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen en de latere wijzigingen.
ARTIKEL 6 /W IJZE VAN INVORDERING
6/1 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
6/2 Aanslagen ten laste van overleden belastingplichtigen worden ingekohierd op hun naam,
voorafgegaan van het woord "Nalatenschap".
Als een onroerend goed in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere belastingplichtigen, wordt de
aanslag ingekohierd hetzij op naam van alle belastingplichtigen, hetzij op naam van een of meer van
hen, gevolgd door de vermelding "en rechthebbenden".
6/3 Het kohier is uitvoerbaar tegen elk van de belastingschuldigen in de mate dat de aanslag te hunnen
laste kan worden ingevorderd op grond van het gemeen recht of op grond van de bepalingen
opgenomen in dit belastingreglement.
Het kohier is uitvoerbaar tegen de personen die er niet zijn in opgenomen in de mate zij gehouden zijn
tot de betaling van de belastingschuld op grond van het gemeen recht of op grond van de bepalingen
opgenomen in dit belastingreglement.
ARTIKEL 7 /BEZW AARPROCEDURE
Op dit artikel zijn de bepalingen van artikel 9 van het Decreet van 30 mei 2008 van toepassing.
Elk bezwaarschrift dient gericht te worden aan de beroepsinstantie, in deze:
College van burgemeester en schepenen
Dorpsplein 35
3470 Kortenaken
Om ontvankelijk te zijn moet het bezwaarschrift schriftelijk ingediend worden, ondertekend en
gemotiveerd te zijn door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger. Het bezwaarschrift moet de
naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het
voorwerp van het bezwaarschrift, een opgave van de feiten en de middelen vermelden.
Het bezwaar dient binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet, ingediend worden. Alle bezwaren die na deze termijn
ingediend worden, worden als niet ontvankelijk beschouwd.
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Indien de belastingplichtige dat wenst, kan hij/zij gehoord worden. De vraag om een hoorzitting dient in
het bezwaarschrift gesteld te worden.
De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal daarvoor is
aangewezen stuurt uiterlijk 15 werkdagen na indiening van het bezwaarschrift, een bewijs van ontvangst
van het bezwaarschrift naar de belastingplichtige. De ontvangstmelding kan via een duurzame drager
worden gestuurd.
De beroepsinstantie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van zes maanden aangetekend
overmaken aan de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger.
Indien de indiener van het belastingbezwaarschrift een beslissing omtrent het bezwaarschrift ontvangt
en hier niet mee akkoord gaat, dan kan deze beslissing aangevochten worden bij de Burgerlijke
rechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven (Smoldersplein 5, 3000 Leuven). Dit moet
steeds gebeuren binnen de drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing.
ARTIKEL 8 /BEKENDMAKING
Dit belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering
van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van
het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur
worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de
politiezones en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/beleidbestuur/notulen-en-reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de gemeenteraad
aangenomen werd.
ARTIKEL 9 /INW ERKINGTREDING
Dit belastingreglement treedt in werking op 1 januari 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze belasting.
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