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De Raad, vergaderd in openbare zitting, 

 

•  Bevoegdheid 

Artikel 40 en 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

 

•  Feiten en context 

Het organiseren van een speciale ophaalbeurt voor snoeihout brengt een supplementaire 

financiële uitgave voor de gemeente met zich mee en de bevolking dient ertoe te worden 

gestimuleerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van het recyclagepark. Niet iedereen is 

evenwel in staat om zijn snoeihout naar het recyclagepark over te brengen. Daarom mag het 

redelijk genoemd worden dat een retributie op het ophalen van snoeihout wordt vastgesteld. 

 

•  Juridische gronden 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

Het decreet van 23 december 2011 betreffende duurzaam beheer van materialenkringlopen en 

afvalstoffen (het Materialendecreet genoemd). 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen 

(VLAREMA genoemd). 

Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door 

de Vlaamse Regering op 16 september 2016. 

 

•  Verwijzingsdocumenten 

- 

 

Besluit 

 

artikel 1 

Voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 wordt een retributie gevestigd op het ophalen van 

snoeihout. 

 

artikel 2 

Onder snoeihout wordt verstaan het hout dat bij het snoeien wordt afgesneden? 

 

artikel 3 

De retributie wordt vastgesteld op 20,00 EUR per begonnen m³ snoeihout die wordt 

aangeboden. Het aanbieden van snoeihout met een volume van minder dan 1 m³ is gratis. De 

vaststelling van het volume gebeurt door de ophalers. 

 

artikel 4 



De ophalingen geschieden uitsluitend op de door het gemeentebestuur vastgestelde data. Het 

snoeihout dient de dag van de ophaling door de aanvrager op het voetpad of aan de ingang van 

het gelijkvloers te worden geplaatst. 

 

artikel 5 

De aanvrager zal na de ophaling een factuur ontvangen van de gemeente met daarop het bedrag 

van de verschuldigde retributie. De aanvrager dient de factuur te betalen via overschrijving op 

rekening van het gemeentebestuur. 


