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21 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET HAKSELEN AAN HUIS VAN SNOEIHOUT VOOR DE PERIODE 2019 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

BEVOEGDHEID 

Art. 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

JURIDISCHE GROND 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatst gewijzigd bij wet van 27 december 2012. 

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, laatst gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012. 

MOTIVERING 

Via het Diftarsysteem wordt het snoeihout  6 keer per jaar op afroep aan huis opgehaald. 

Rekening houdend met de beperkte ingezamelde hoeveelheid lopen de kosten voor dergelijke inzameling 
hoog op en werd deze dienstverlening bijgevolg betalend gemaakt. 

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 prima 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 voorgesteld. 

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. Voor het dienstjaar 2019 wordt 
opnieuw een billijke retributie voorgesteld van 10 euro per begonnen kwartier. 

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

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

STEMMING 

Eenparig. 



BESLUIT: 

Artikel 1: Voor het jaar 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven op het 
hakselen van snoeihout bij particulieren ten bedrage van 10 euro per begonnen kwartier. 

Art. 2: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019. 

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

Namens de gemeenteraad: 
i.o.
De algemeen directeur, De voorzitter, 
L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 

Voor eensluidend uittreksel, 
Maarkedal, op maandag 24 december 2018 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 


