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retributiereglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken over gemeentelijke
eigendom
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het Belastingreglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken over
gemeentelijke eigendom van 1 januari 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28
november 2019;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 73399999/002000;
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 voet- of fietspad 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 /HEFFINGSTERMIJN
Dit retributiereglement is van toepassing op de aanslagjaren 2021-2025, zijnde de kalenderjaren 20212025 waarin de retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie 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 voetof fietspad 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 retributie.
ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie 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/zijn van de boom,
haag of struik die gesnoeid en/of verwijderd werd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
retributie.
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ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Het retributietarief op het snoeien en/of verwijderen van overhangende takken van bomen, hagen en/of
struiken over gemeentelijke eigendom wordt als volgt vastgesteld:
- transport: 0,25 euro per kilometer transport voor het ophalen en afvoeren van de afvalstoffen.
- loonkosten werknemers: € 30,00/begonnen uur/werknemer;
- inzetten van een vrachtwagen zonder chauffeur/tractor/graaflaadcombinatie: € 40,00/begonnen
uur/vrachtwagen/tractor/graaflaadcombinatie zonder chauffeur;
- opruiming en verwerking: 35,00 euro per m³ opgeruimde afvalstoffen, in zoverre het geen afval
betreft waarvoor een bijkomende verwerking noodzakelijk is. In desbetreffend geval worden ook de
werkelijke kosten van deze verwerking doorgerekend aan de sluikstorter of eigenaar van het perceel.
De voormelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen uur en / of ingezamelde m³ en / of
begonnen kilometer.
Bij het ambtshalve opruimen van de takken door derden in opdracht van de gemeente of de
burgemeester wordt het factuurbedrag van deze derde doorgerekend aan de retributieplichtige.
ARTIKEL 5 /VRIJSTELLINGEN
Er worden geen vrijstellingen gegeven op de betaling van de retributie.
ARTIKEL 6 /BETAALW IJ ZE
De retributie dient contant betaald te worden na ontvangst van de factuur.
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De betaaltermijn van de retributie bedraagt 30 dagen (termijn vermeld op de factuur).
ARTIKEL 8 /W IJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
augustus 2018 (procedure van toepassing op gemeente, OCMW en AGB).
ARTIKEL 9 /BEKENDMAKING
Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
ARTIKEL 10 /INW ERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking op 1 januari 2021.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze retributie.
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