RETRIBUTIE OP HET HAKSELEN AAN HUIS
GEMEENTERAAD VAN 9 SEPTEMBER 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de aanbreng van snoeihout op het containerpark een stijgende trend
vertoont en dat de afvoer naar en de verwerking door een composteringsinstallatie voor
bijkomende kosten zorgt;
Overwegende dat snoeihout na te zijn verhakseld, een interessant product is om te gebruiken
in de tuin als bodembedekking, in een houtsnipperwand of om te composteren;
Overwegende dat afvalpreventie een prioriteit vormt binnen het gevoerde afvalbeleid;
Overwegende dat het noodzakelijk is een evenwicht te verzekeren tussen de inkomsten en de
uitgaven van de gemeente;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Gelet op het advies van de MINA-raad d.d. 4 september 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019
wordt een retributie gevestigd ten laste van diegenen die een aanvraag indienen voor het
hakselen aan huis van snoeihout. De gemeente stelt hiervoor personeel en materiaal ter
beschikking.
Art. 2.
§ 1. De aanvraag moet gebeuren aan de hand van een aanvraagformulier dat bij het Loket
Bouwen & Wonen kan worden opgevraagd of via het elektronisch aanvraagformulier op de
website.
§ 2. Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld.
§ 3. De formulieren moet worden afgegeven aan of opgestuurd naar het Loket Bouwen &
Wonen, waar de aanvraag wordt nagezien op volledigheid en identiteit.
§ 4. De aanvraag wordt doorgegeven aan de technische dienst die ze op het werkschema
plaatst.
§ 5. De aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van de afgifte van de
aanvraag.
Art. 3.
§ 1. Het minimumtarief van de retributie wordt vastgesteld op 60,00 euro en omvat 1 uur werk
met twee gemeentearbeiders, hakselaar en tractor. Per bijkomend half uur bedraagt de
retributie 30,00 euro.
§ 2. De uren beginnen te lopen bij de aanvang van de werkzaamheden.
Art. 4.
§ 1. De minimum hoeveelheid bedraagt 4 m³ los opeen gestapeld.
§ 2. De maximum hoeveelheid bedraagt 24 m³ los opeen gestapeld.
Art. 5.
Het gehakselde hout blijft ter plaatse. Er wordt geen gehakseld of resterend onhakselbaar hout
door de technische dienst meegenomen.
Art. 6.
§ 1. Enkel snoeihout met een diameter van 0,5 cm tot en met een diameter van 10 cm komt in
aanmerking voor verhakseling. De diameter van dit hout mag bij vertakking niet meer
bedragen dan 18 cm (doorvoeropening van de hakselaar is beperkt tot 18 cm).
§ 2. Snoeiafval van bloemen en planten wordt niet gehakseld en hoort thuis in de groene GFTbak.
§ 3. Het te verhakselen hout moet los worden opgestapeld in dezelfde richting en ordentelijk
worden neergelegd langsheen de openbare weg of langsheen een toegankelijke verharde weg.
§ 4. Tussen het te verhakselen hout mag absoluut geen ander materiaal liggen. Bij vaststelling
hiervan wordt het hakselen niet verder afgewerkt. De minimumkostprijs of de kostprijs op dat
moment wordt wel doorgerekend. Metalen en inerte materialen zoals stenen en glas zijn
gevaarlijk en ongeschikt voor de hakselmessen. Bij een ongeval of schade aan de
hakselmachine ten gevolge van niet tijdig opgemerkte verboden materialen zal een PV worden
opgesteld door de politionele diensten voor verder gevolg.
§ 5. Het verhakselen van het snoeihout en het aanbrengen van materiaal mag enkel gebeuren
door de gemeentearbeiders aangeduid door de werkleider. Voor andere personen (o.a. de
aanvrager) is het niet toegelaten te assisteren bij de werkzaamheden.

Art. 7.
§ 1. Op basis van een door de werkleider of ploegverantwoordelijke opgestelde en
ondertekende fiche, wordt het verschuldigde bedrag aangerekend en ingevorderd.
§ 2. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na ontvangst factuur.
§ 3. 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.

