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Afwezig:

22. GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET HAKSELEN VAN SNOEIHOUT BIJ PARTICULIEREN 
VOOR DE PERIODE 2020-2025

Feiten en context

Het is een taak van het gemeentebestuur om het thuis composteren van GFT-afval en het thuis verwerken 
van snoeihout zoveel mogelijk aan te moedigen. Het hakselen van snoeiafval aan huis kadert binnen deze 
doelstelling.

Sommige burgers wensen hun eigen snoeiafval te hakselen maar beschikken niet over een hakselaar. Om 
aan deze nood tegemoet te komen, hakselt de gemeentelijke technische uitvoeringsdienst aan huis.

Gehakseld snoeihout kan gebruikt worden als mulchlaag (= deklaag) tussen beplantingen. Indien de 
aangebrachte laag voldoende dik is, zal dit de groei van onkruiden tegengaan. Het gehakseld materiaal is 
ook nuttig voor de thuiscomposteerder om bijvoorbeeld te mengen met grasmaaisel.

Door de inzet van het materiaal (hakselaar en tractor) en de personeelskost kan deze dienst niet gratis 
aangeboden worden, maar wordt een forfaitair tarief gehanteerd.

Bij de vaststelling van dit tarief wordt rekening gehouden met de particuliere marktprijs voor het huren 
van een hakselaar en het verhakselen door particuliere tuinaanleggers. Voorgesteld wordt om het huidig 
tarief van 10 euro per begonnen kwartier aan te houden. 

De milieudienst stelde een reglement op voor het hakselen van snoeihout aan huis. Het document is 
bijgevoegd bij dit besluit.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40 en 41.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en latere wijzigingen.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 
Voor de periode van 1 januari 2020 tem 31 december 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een 
retributie geheven op het hakselen van snoeihout bij particulieren ten bedrage van 10 euro per 
begonnen kwartier.



Artikel 2 
Het reglement betreffende het hakselen van snoeihout bij particulieren, zoals bijgevoegd, goed te 
keuren.

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de persoon die de werken aanvraagt.

Artikel 4 
De verschuldigde retributie wordt aangerekend of ingevorderd bij wijze van factuur op basis van een 
door de werkleider of ploegverantwoordelijke opgestelde en ondertekende fiche.

De factuur dient binnen de maand te worden betaald.

Artikel 5 
Dit retributiereglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

Namens de gemeenteraad

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve
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Voor eensluidend uittreksel,
Maarkedal, op 20 december 2019
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