FINANCIEN
Financiën – Retributiereglement naar aanleiding van verzoeken tot verwijderen van
straatbomen - beslissing
Datum vaststelling beslissing door gemeenteraad: 28 april 2022
Datum bekendmaking beslissing op website: 4 mei 2022
Artikel 1.- De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed waarbij een gemeentelijke vergoeding wordt
toegepast voor de verwijdering van straatbomen op het openbaar domein van de gemeente.
De verwijdering van straatbomen dient steeds te gebeuren door het gemeentebestuur of door derden in
opdracht van de gemeente.
Artikel 2.- Het reglement is uitsluitend van toepassing bij omgevingsvergunningsaanvragen of andere
aanvragen waarbij het noodzakelijk is om bomen op het openbaar domein te verwijderen om toegang te
krijgen tot een privaat perceel. In alle andere gevallen worden de stroomschema’s van het bomenplan, die
goedgekeurd werd op de gemeenteraad d.d. 24 oktober 2019, gevolgd.
Artikel 3.- Het retributiereglement is van toepassing als de straatboom wordt verwijderd op verzoek van de
eigenaar of gebruiker van het perceel (natuurlijk - of rechtspersoon) waartoe toegang dient te worden
verleend.
Het retributiereglement is niet van toepassing in volgende gevallen:
a. kapping om veiligheidsredenen of fytosanitaire redenen
b. kapping op initiatief van de gemeenten
c. kapping als resultaat van klachtenbeheer via het goedgekeurde bomenplan.
d.
Artikel 4.- Er is een grondige motivatie nodig vooraleer er een straatboom wordt verwijderd om toegang te
krijgen tot een privaat perceel. Bij het ontbreken van een grondige motivatie kan alsnog beslist worden door
de milieudienst om niet in te gaan op de vraag om de straatboom te verwijderen. Bomen die op de
bomenpotentiekaart van het bomenplan staan worden nooit gekapt.
Artikel 5.- De retributie is verschuldigd door de bouwheer of exploitant in het geval dat de verwijdering
kadert binnen een omgevingsvergunningsaanvraag. In de andere gevallen is de retributie verschuldigd door
de aanvrager.
Artikel 6.- Het tarief bij verwijdering van straatbomen wordt bepaald door de som van:
1. de boomwaarde W, die wordt berekend door de milieu- of groendienst
(conform de meest recente uniforme methode voor waardebepaling van bomen, gepubliceerd door het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdstuk II (Algemene bepalingen van het standaardbestek
250 voor wegenbouw)):
W = B x S x St x C x P x M
(boomWaarde = actuele Basiswaarde x Soortwaarde x Standplaatswaarde x Conditiewaarde x
Plantwijzewaarde x Meerwaardefactor).
EN
2. bijkomende vergoeding gelijkaardig aan tarief schadegevallen zoals bepaald in artikel 2 punt 3 van het
tariefreglement betreffende kostenvergoeding technische dienst eventueel vermeerderd met het
factuurbedrag van derden, bij uitvoering in opdracht van de gemeente.
Artikel 7.- De retributie wordt betaald via factuur binnen de maand na factuurdatum.
Artikel 8.- Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig de
invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten.

Artikel 9.- Het reglement treedt in voege op 1 mei 2022.
Artikel 10.- Het retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het
decreet lokaal bestuur.
Artikel 11.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.

