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REGLEMENT: 

 
OVERHANGENDE TAKKEN EN 

BELEMMERENDE AANPLANTING 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 22/02/2022 

 

 

 

Artikel 1: 

 

Dit retributiereglement beschrijft de retributie op het snoeien en verwijderen van 

overhangende takken en belemmerende aanplanting aangrenzend met het openbaar 

domein. 

 

Dit reglement verwijst naar het algemeen politiereglement geldende in de politiezone KLM 

dewelke de bepalingen vastlegt betreffende het onderhoud van eigendommen van 

particulieren en rechtspersonen. Het opruimen van de takken of belemmerende 

aanplanting geschiedt hetzij door de gemeentediensten,  hetzij door een door de gemeente 

aangestelde derde en wordt door de gemeente teruggevorderd bij middel van een 

retributie. 

 

Artikel 2: 

 

De retributie slaat op de eigendom die het voorwerp uitmaakt van de opruimingswerken 

en is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de boom, 

haag of struik die gesnoeid en/of verwijderd werd. In voorkomend geval (zijn) diegene(n) 

die eigenaar is/zijn van de boom, haag of struik die gesnoeid en/of verwijderd werd, 

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de retributie. 

 

Artikel 3: 

 

Het retributietarief op het snoeien en/of verwijderen van overhangende takken van bomen, 

hagen en/of struiken over gemeentelijke eigendom wordt als volgt vastgelegd: 

 

• Forfaitaire administratiekost: 50 euro per dossier; 

 

• Transport: vervoer per rit en per voertuig: 33 euro; 

 

• Loonkosten: uurloon per begonnen werkuur en per arbeider: 45 euro  

Er zal steeds een minimumprestatie van 1 uur worden aangerekend; 

 

• Materiaalkosten: gebruik materiaal per uur en per stuk: 33 euro;  

 

• Opruiming en verwerkingskosten afval: 30 euro voor de verwerking van afval 

minder dan 1 m³, 75 euro voor de verwerking van afval tussen 1 en 2 m³ en 150 

euro voor de verwerking van afval meer dan 2 m³;  

 

• Bij het ambtshalve opruimen van de takken door derden in opdracht van de 

gemeente of de burgemeester wordt het factuurbedrag van deze derde 

doorgerekend aan de retributie plichtige samen met de eerder vermelde kosten in 

dit artikel. 
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Artikel 4: 

 

In geval de gemeentelijke ambtenaar van oordeel is dat de overhangende takken en 

belemmerende aanplanting de openbare veiligheid in gevaar brengt zal in opdracht van 

het gemeentebestuur onmiddellijk actie ondernomen worden om deze onveilige situatie 

ongedaan te maken. Ter bepaling van deze onmiddellijke gemeentelijke interventie 

hanteert de bevoegde ambtenaar volgende regel: “Het geringste uitstel kan onuitwisbare 

schade berokkenen aan derden”. De bevoegde ambtenaar zal zijn bevindingen met 

betrekking tot deze urgentie overmaken en advies inwinnen. Hetzij via een advies van de 

bevoegde brandweerdiensten, hetzij via een advies van politiediensten. De kosten hieraan 

verbonden zullen dezelfde zijn als de kosten beschreven in artikel 3 van dit 

retributiereglement.  

 

Artikel 5: 

 

De onderhoudswerken dienen te gebeuren binnen een termijn van 20 kalenderdagen .na 

mondelinge en schriftelijke ontvangst van de oproepbrief naar de eigenaar van het perceel 

dienen de onderhoudswerken uitgevoerd te worden in opdracht van de eigenaar van het 

perceel binnen 20 dagen. Indien de eigenaar verzaakt in het nakomen van zijn verplichting 

om binnen de 20 kalenderdagen de opgelegde werken uit te voeren, zal het 

gemeentebestuur in eigen opdracht de werken uitvoeren. De gemaakt kosten, zoals 

beschreven in artikel 3 van dit retributiereglement zijn dan van toepassing en zulken 

verhaald worden op de eigenaar van het perceel. Dit artikel is niet van toepassing op 

hoogdringende werkopdrachten zoals beschreven in artikel 4 van dit retributiereglement. 

 

Artikel 6: 

 

Er worden geen vrijstellingen gegeven op de betaling van de retributie. 

 

Artikel 7: 

 

De retributie dient betaald te worden op de rekening van de gemeente, zoals vermeld op 

de factuur. 

 

Artikel 8: 

 

De betaaltermijn van de retributie bedraagt 30 dagen na factuurdatum. 

 

Artikel 9: 

 

Het geen gehoor geven aan de oproep van het gemeentebestuur om de overhangende 

takken of belemmerende aanplanting te verwijderen, kan resulteren in een opgelegde 

administratieve boete zover bepaald in het reglement inzake de Gemeentelijke 

Administratieve Sancties van het Gemeentebestuur Londerzeel.  

 

Artikel 10: 

 

Het retributiereglement wordt overeenkomstig van het Decreet Lokaal Bestuur 

afgekondigd en bekendgemaakt. Dit reglement treedt in werking vanaf 4 april 2022.  

 

 

 


