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PUNT 12 - TARIEFREGLEMENT OP DE VERKOOP VAN BRANDHOUT GOEDKEURING
DE RAAD,
Gelet op artikel 43 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat het brandhout afkomstig van snoei- en rooiwerken aan bomen op het
openbaar domein sinds een aantal jaren openbaar wordt verkocht;
Overwegende dat ingevolge de toekomstplannen van domein ’t Park de
opslagmogelijkheden van hout beperkter zullen worden;
Overwegende dat er in het algemeen meer gestreefd moet worden naar efficiëntie en
administratieve vereenvoudiging;
Overwegende dat TU&LO om deze redenen voorstelt om de werkwijze van de openbare
verkoop van brandhout te wijzigen;
Overwegende dat het aangekochte hout nog steeds in een container én met de nodige
signalisatie aan huis wordt geleverd door de dienst TU&LO;
Overwegende dat de verkoop van hout de volgende procedure zal volgen:
- Zowel een inwoner van Landen als van de buurgemeenten kan een aanvraag
indienen. In geval van een beperkte voorraad krijgt een inwoner van de stad
Landen steeds voorrang;
- Een aanvraag gebeurt via stadsmagazijn@landen.be. Er wordt een reservatie van
de gevraagde hoeveelheid brandhout vastgelegd en meteen per kerende (mail)
bevestigd;
- Van zodra het hout beschikbaar is, wordt de kandidaat opnieuw hiervan in kennis
gebracht. Hij moet vervolgens een bedrag van 200,00 (inwoner van Landen)
/250,00 EUR (inwoner van buurgemeenten), incl. transportkosten en signalisatie
per geleverde container brandhout (10 m³) betalen via overschrijving;
- Aangezien de dienst TULO consultatierecht heeft op de rekening waarop dit
bedrag wordt gestort, kan zij dit te allen tijde nagaan en wordt de aanvrager
telefonisch gecontacteerd voor het vastleggen van een leveringsdatum;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 6 van het BTW-wetboek, elk overheidslichaam
haar in- en uitgaande handelingen moet analyseren en zich de vraag stellen in welke
mate zij BTW-plichtig wordt en wat hiervan de gevolgen zijn voor haarzelf en voor derden
waarmee zij handelt of overeenkomsten afsluit;
Overwegende dat de verkoop van hout voor de stad een BTW-plichtige activiteit is, voor
zover deze handeling leidt tot concurrentieverstoring van enige betekenis;
Overwegende dat er geen sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis als
de jaarlijkse omzet van de economische activiteit kleiner is dan 25.000,00 EUR; dat er in
dit specifieke geval ervan uitgegaan wordt dat de jaarlijkse omzet van de houtverkoop
kleiner zal zijn dan 25.000,00 EUR;
Overwegende dat het voorgestelde tarief een billijke vergoeding inhoudt voor de
geleverde dienstverlening; dat een gedifferentieerd tarief word vastgesteld voor
Landenaren en inwoners van de aangrenzende omliggende gemeenten; dat bij het
bepalen van het hoger tarief voor de inwoners van de aangrenzende gemeenten onder
meer rekening werd gehouden met de langere afstand tussen het stadsmagazijn en het
leveradres;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 februari
2017;
Aangenomen met algemeenheid van stemmen;

BESLUIT:
Artikel 1. Met ingang van heden het tariefreglement op de verkoop van brandhout goed te
keuren:
TARIEFREGLEMENT OP DE VERKOOP VAN BRANDHOUT
ARTIKEL 1. VOORWERP
§1-Inwoners van Landen en van de aangrenzende buurgemeenten, hierna aanvrager
genoemd, kunnen een aanvraag indien bij het stedelijk stadsmagazijn, gelegen aan de
Roosberg 12 te 3400 LANDEN om brandhout aan te kopen.
§2-In geval van beperkte voorraad heeft de inwoner van Landen voorrang bij de levering.
ARTIKEL 2. GELEVERDE HOEVEELHEID EN TARIEF
§1-De aanvrager moet minimaal een hoeveelheid van 10 m3 of een veelvoud hiervan
bestellen.
§2- Het tarief per 10 m3 wordt vastgelegd als volgt:
(1) 200,00 EUR voor een inwoner van Landen
(2) 250,00 EUR voor een inwoner van de buurgemeenten
§3-In deze tarieven zijn alle kosten (o.a. vervoer en signalisatie) begrepen.
ARTIKEL 3. AANVRAAGPROCEDURE
§1-De gewenste hoeveelheid hout kan uitsluitend gereserveerd worden via
stadsmagazijn@landen.be.
§2-Er wordt een reservatie van de gevraagde hoeveelheid brandhout vastgelegd door de
stadsbeambte en per kerende mail bevestigd aan de aanvrager.
§3-Van zodra het hout beschikbaar is, wordt de kandidaat hiervan opnieuw in kennis
gesteld.
ARTIKEL 4. BETALINGSWIJZE
§1-De effectieve levering kan pas gebeuren nadat de aanvrager het verschuldigde bedrag
heeft gestort op het rekeningnummer BE31 0910 2161 4255 van de stad Landen.
§2-Van zodra het geld op de voornoemde rekening staat, wordt de aanvrager door de
stadsbeambte telefonisch gecontacteerd voor het vastleggen van een leveringsdatum.
Art. 2. Een afschrift te zenden naar:
 het agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Vlaams-Brabant;
 de financieel beheerder;
 de Groep Ruimte & Omgeving, dienst Planning & Werken, afdeling TULO.
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