RETRIBUTIE OP HET BESTRIJDEN VAN PROCESSIERUPSEN OP PRIVE-EIGENDOMMEN
DOOR HET GEMEENTEPERSONEEL
GEMEENTERAAD VAN 9 SEPTEMBER 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25
april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden
en diegene die gratis zijn; dat het verwijderen of vernietigen van insectennesten werd
vastgesteld op een forfaitaire kost van 75 euro (gekoppeld aan de spilindex van 138,01 is dit
bedrag op 1 januari 2013 120,63 euro);
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de bepalingen uit de politiecodex die de eigenaar(s) en gebruiker(s) van terreinen van
gelijk welke aard verplichten preventieve maatregelen te nemen tegen het ontwikkelen van de
zogenaamde processierups op hun terrein;
Overwegende dat het aangewezen is dat een vergoeding wordt gevraagd voor bepaalde werken
die door de gemeentediensten worden uitgevoerd op privé-domein; dat het aangewezen is
deze vergoeding gelijk te schakelen met de vergoeding die voor hetzelfde soort tussenkomst
door de brandweerdienst gevraagd wordt;
Gelet op het besluit van onze raad van heden houdende vestiging van een retributie op
bepaalde prestaties geleverd door de brandweerdienst;
Overwegende dat het wegbranden gevaarlijk en tijdrovend is voor de technische dienst;
Overwegende dat de gemeente sinds 2010 eikenbomen op het openbaar domein preventief
behandelt en dat dit goede resultaten heeft opgeleverd;
Overwegende de hoge kostprijs voor de burger om op eigen initiatief de processierupsen
preventief en curatief te laten bestrijden; dat de prijs voor preventieve bestrijding minimum
100 euro bedraagt voor de eerste boom en 25 euro per bijkomende boom (excl. BTW); dat de
prijzen voor curatieve bestrijding schommelen tussen 75 euro voor kleine bomen en 290 euro
voor grote bomen, afhankelijk van hun bereikbaarheid;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de heer Jan Van Dyck, raadslid, zijn stemgedrag motiveert door te stellen
dat hij van mening is dat dit een zaak van openbare gezondheid betreft;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met 17 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim
Van Thielen, Ben Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré,
Machteld Ledegen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen,
Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) en 1 stem tegen
(Jan Van Dyck):
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019
wordt ten behoeve van de gemeente een retributie gevestigd op het preventief en curatief
bestrijden van de processierups op privé-eigendommen.
Art. 2. §1. De preventieve bestrijding van processierupsen op privé-eigendommen gebeurt
met bacillus thuringiensis in de periode aangegeven door de provincie.
§2. De uitvoering gebeurt door de privé-firma die ook de bomen op het openbaar domein zal
behandelen.
Art. 3. De retributie voor de preventieve bestrijding is verschillend wanneer een boom
bereikbaar is voor het voertuig dat de bestrijding uitvoert of wanneer de boom manueel moet
worden behandeld. De retributie bedraagt 6 euro per boom die bereikbaar is voor het voertuig
en 12 euro per boom die manueel moet worden behandeld.
Art. 4. Inschrijven voor de preventieve bestrijding van de processierupsen gebeurt voor 1 mei
van het jaar van bestrijding, met een aanvraagformulier bij het Loket Bouwen & Wonen.
Art. 5. De gemeente doet enkel de curatieve bestrijding van processierupsen bij bomen op
privaat domein die een bedreiging vormen voor de openbare gezondheid.
Art. 6. De retributie voor de curatieve bestrijding van processierupsen wordt vastgesteld op
100,00 euro voor de eerste boom, vermeerderd met 25 euro per bijkomende boom.
Art. 7. De curatieve bestrijding is gratis wanneer de processierupsen een bedreiging vormen
voor de openbare gezondheid én de burger kan aantonen dat hij alle nodige maatregelen heeft
getroffen om de processierupsen te voorkomen (met name preventieve behandeling).
Art. 8. De vastgestelde retributie wordt ten laste gelegd van de aanvrager – natuurlijke
persoon of rechtspersoon – van de tussenkomst.

Art. 9. § 1. De retributie is opeisbaar onmiddellijk na de geleverde prestatie en dient betaald
te worden op rekening van het gemeentebestuur van Herenthout binnen de maand na
ontvangst van de factuur.
§ 2. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de nietbetwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.

