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Punt A.13: Vaststelling van een retributie voor het curatief bestrijden van de 
eikenprocessierupsen op privaat domein.
De gemeenteraad,
Gelet op de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het nemen van maatregelen in verband met de bestrijding van de rupsen van 
de eikenprocessievlinder noodzakelijk is voor de openbare gezondheid;
Overwegende het feit dat IGEAN een overheidsopdracht heeft georganiseerd voor de bestrijding 
van eikenprocessierupsen op openbaar en privéterrein en dat het resultaat hiervan werd 
voorgelegd aan de raad van bestuur van 10 februari 2021;
Overwegende dat op basis hiervan IGEAN een raamovereenkomst heeft gesloten met een 
professionele aannemer;
Overwegende dat deze overeenkomst geldt vanaf 1 april 2021 voor de periode van één jaar, 
maar nadien nog stilzwijgend kan verlengd worden met één jaar;
Overwegende dat de gemeente via deze weg ook de burgers kan ontzorgen en hen de 
mogelijkheid kan geven om via de gemeente rupsen te laten verdelgen op privéterrein; 
Overwegende dat deze dienstverlening kosten voor de gemeente met zich meebrengt;
Overwegende dat het billijk is dat de aanvrager van de dienstverlening bijdraagt in de 
financiering van deze uitgaven;
Na overleg;
BESLUIT met 14 stemmen voor (meerderheid) en 13 stemmen tegen (oppositie):
Artikel 1: 
§1 Met ingang vanaf heden en tot 31 maart 2022 wordt er een retributie geheven voor het 
curatief bestrijden van de eikenprocessierupsen op privaat terrein.
§2 De retributie wordt als volgt vastgesteld:

Zonder hoogwerker Met hoogwerker
Curatieve bestrijding 65  euro per boom 110 euro per boom
Hoogdringende curatieve 
bestrijding 

289 euro per boom 405 euro per boom

§3 Deze prijzen zijn inclusief 21% btw.
Artikel 2: 
De aantallen en classificatie van de werken worden overgenomen zoals aangegeven door de 
aannemer.
Artikel 3: 
Het bedrag van de retributie is verschuldigd door de aanvrager van de dienstverlening. 
Artikel 4: 
Aan de retributieplichtige wordt na de uitgevoerde prestatie een factuur met het verschuldigde 
bedrag overgemaakt. Het verschuldigde bedrag dient te worden betaald binnen de dertig dagen 
vanaf de verzending van de factuur.
Artikel 5: 



 

Deze verordening wordt overeenkomstig de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur 
bekendgemaakt op de gemeentelijke website en aan de toezichthoudende overheid bezorgd. Een 
afschrift van dit besluit wordt aan IGEAN bezorgd.
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