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Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michaël Henen, 
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Alicia Dodemont: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Maike Stieners: Algemeen directeur

15. Retributiereglement voor hout hakselen op privé-eigendom 

De raad

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Overwegende de vraag van inwoners en eigenaars van tweede verblijven, vakantiewoningen en kleine bedrijven 
om een oplossing te hebben voor snoeihout, aangezien dit niet door iedereen naar het milieupark kan gebracht 
worden

Overwegende dat Limburg.net 4 keer per jaar takhout ophaalt aan huis met een hoeveelheid van maximum 2m³ 
houtafval per ophaling

Overwegende dat inwoners die veel bomen of houtkanten hebben daardoor onvoldoende mogelijkheid hebben 
om het takhout af te voeren en daardoor ontmoedigd worden om bomen en houtkanten in stand te houden

Overwegende het voorstel om snoeihout door de gemeente te laten hakselen aan huis voor eigendommen 
gelegen in Voeren

Overwegende dat de gemeente een aantal aanpassingen wilt doorvoeren

- de gemeente zal de dienst hakselen aan huis enkel nog uitvoeren tussen 1 november en 1 april, 
aangezien het dan het snoeiseizoen loopt en zodat de dienst ontlast wordt tijdens de zomermaanden

- een kleine prijsstijging van de kost van het hakselen zelf, aangezien de dienst arbeidsintensief is en de 
mensen gestimuleerd worden om via Limburg.net te werken wanneer mogelijk

- de kost van het afvoeren van hakselhout verhogen aangezien het hakselhout een verbetering van de 
grond geeft en bijgevolg gestimuleerd moet worden om het hakselhout ter plaatse te laten

- enkel op die plaatsen nog te hakselen aan huis waar dat de hoeveelheden groter zijn dan deze die 
opgehaald kunnen worden door Limburg.net met name vanaf 3m³ losgestapeld (komt overeen met 2m3 
samengebonden)

Overwegende dat bedrijfsafval niet gehakseld wordt door de gemeentediensten

besluit

Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-
Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Alicia Dodemont

Stemmen tegen: Benoît Houbiers



Onthoudingen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 

 

Artikel 1 Inwoners, gedomicilieerd in Voeren, eigenaars van tweede verblijven in Voeren en zelfstandigen 
met eigendom in Voeren kunnen beroep doen op de gemeentelijke dienst hakselen aan huis op 
privé-eigendom mits voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in artikel 5. 

Artikel 2 De aanvraag om hout te laten hakselen gebeurt via de milieudienst met  het daartoe voorziene 
formulier

Artikel 3 Het te hakselen hout moet op een goed bereikbare plaats liggen voor de tractor met hakselaar en 
kar. Die plaats dient zo dicht mogelijk bij de openbare weg te liggen en dient veilig te zijn voor het 
verkeer

Artikel 4 De hakselaar mag uitsluitend bediend worden door personeel in dienst van de gemeente. Om
veiligheidsredenen mogen personen vreemd aan het gemeentebestuur de machine in werking 
niet bedienen. De aanvrager mag zelf meewerken om het te hakselen hout aan te geven.  Het 
gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor schade welke berokkend wordt door 
wegspringende houtsnippers.

                         
Artikel 5 Het hakselhout dient te voldoen aan volgende voorwaarden: 

• enkel snoeihout mag aangeboden worden om te hakselen
• de dienst wordt geleverd vanaf 1 november tot 1april, de periode voor wintersnoei
• het is verboden ijzerdraad of koord te gebruiken om de bundels snoeihout bij elkaar te 

houden.  
• er mag geen ijzer, glas of PVC op of tussen het hout aanwezig zijn. 
• Stammen hebben een maximum doormeter van 15 cm. Wortels met een diameter van meer 

dan 15 cm moeten op voorhand verwijderd worden. 
• Het te hakselen hout moet goed gestapeld zijn, d.w.z. de snijkant moet steeds naar dezelfde 

richting gericht zijn. Indien het hout ongeordend op hopen is gegooid kan de dienst weigeren 
om het hout te hakselen.

• Het snoeihout moet qua aard vergelijkbaar zijn met particulier aangeboden hakselhout. 
Bedrijfsafval, zoals hout van plantages of een groenbedrijf wordt niet door de gemeente 
gehakseld 

• De hoeveelheid aangeboden hakselhout moet onder normale omstandigheden door de dienst 
gehakseld kunnen worden binnen de 4 uren. Indien meer snoeihout wordt aangeboden dan 
op 4 uren gehakseld kan worden volgens een raming door de gemeentelijke diensten, kan de 
gemeente weigeren om het snoeihout te hakselen. 

• De minimale hoeveelheid dient meer te zijn dan 3m³ los gestapeld. Indien de ploeg vaststelt 
dat volgens hun inschatting de hoeveelheid snoeihout valt binnen de hoeveelheden die door 
Limburg.net aan-huis ingezameld worden (2m³ samengebonden), kan geen beroep gedaan 
worden op de dienst van de gemeente en wordt het hakselen aan huis geweigerd.      

 
Artikel 6 Indien schade wordt veroorzaakt aan de hakselaar door het aanbieden van verkeerd 

hakselmateriaal (zie artikel 5) zullen de kosten verhaald worden op de aanvrager. 

Artikel 7 Het gehakseld hout wordt ter plaatse achtergelaten bij de aanvrager of meegenomen naar het 
milieupark 

Artikel 8 Per gezinshoofd kan slechts tweemaal per jaar een aanvraag om te hakselen ingediend worden. 
De gemeente verzamelt de aanvragen en legt tussen 1 november en 1 april ongeveer om de 3 
weken een datum om te hakselen aan huis vast. De aanvrager wordt op voorhand verwittigd door 
de milieudienst wanneer de dienst komt hakselen                        

Artikel 9 Retributies

 Inwoners, gedomicilieerd in gemeente Voeren betalen € 30 per begonnen uur indien het 
hakselhout ter plaatse blijft



 Inwoners, gedomicilieerd in gemeente Voeren betalen € 45  per begonnen uur indien het 
hakselhout dient meegenomen te worden door de gemeente

 Eigenaars van tweede verblijven in Voeren en zelfstandigen met eigendom in Voeren, maar 
niet gedomicilieerd in gemeente Voeren betalen € 55 per begonnen uur indien het hakselhout 
ter plaatse blijft

 Eigenaars van tweede verblijven in Voeren en zelfstandigen met eigendom in Voeren, maar 
niet gedomicilieerd in gemeente Voeren betalen € 70 euro per begonnen uur indien het 
hakselhout dient meegenomen te worden door de gemeente

 De retributies worden berekend op basis van de werkelijk gepresteerde uren, niet op basis 
van een eventuele raming die op voorhand door de gemeentelijke diensten is uitgevoerd

Artikel 10 Dit besluit gaat in vanaf 1 maart 2020 en vervangt het besluit van 3 december 2013

Namens de gemeenteraad

Bij verordening

(get.) Maike Stieners (get.) Rik Tomsin
Algemeen directeur Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen

Maike Stieners Joris Gaens
Algemeen directeur Burgemeester
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