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BELASTING
OP DE INGEBRUINAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN
BIJ DE UITVOERING VAN WERKEN

ARTIKEL 1
Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt door de gemeente
een belasting geheven op het innemen van het openbaar domein, door het plaatsen van
schutsels, stellingen, containers, kranen, werfwagens en dergelijke ter gelegenheid van
bouw- en/of renovatiewerken of bij het aanvragen van een parkeerverbod op het openbaar
domein.

ARTIKEL 2
De belasting bedraagt 0,25 € per dag en per m². Een begonnen dag telt hierbij voor een
volledige dag. Elke gedeeltelijk in gebruik genomen m² telt als één m².

ARTIKEL 3
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De eerste twee dagen van inname van het openbaar domein voor activiteiten genoemd in
artikel 1 worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het bedrag van deze
belasting. De minimumaanslag bedraagt steeds 25,00 €.

ARTIKEL 4
Alvorens tot inname van het openbaar domein over te gaan, moet hiervoor toelating
verkregen van het gemeentebestuur. Hiertoe dient degene die de onder artikel 1 genoemde
werken voor eigen rekening uitvoert of voor zijn rekening laat uitvoeren, een schriftelijke
aangifte in bij het gemeentebestuur met vermelding van de juiste afmetingen en de juiste
duur van de inname van het openbaar domein. Een bijkomende aangifte moet worden
ingediend indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de initieel aangegeven
afmetingen en/of duur. Indien de duur bij de aanvang van de inname niet juist kan worden
bepaald, wordt er een aangifte ingediend bij aanvang van de inname en bij beëindiging van
de inname. Het standaard aangifteformulier is ter beschikking op de bevoegde dienst en
dient minstens 30 dagen voor de inname ingevuld te worden. De burgemeester kan
afwijking toestaan op de voorgestelde termijn.

ARTIKEL 5
Het bestuur en de door haar aangeduide ambtenaren kunnen ten alle tijde metingen en
vaststellingen verrichten met betrekking tot de inname, de oppervlakte en de tijdsduur
ervan. Deze metingen en vaststellingen worden indien nodig geacteerd in een procesverbaal.

ARTIKEL 6
Deze belasting is verschuldigd door diegene die de toelating heeft aangevraagd. Indien er
geen toelating is aangevraagd is de belasting verschuldigd door diegene die de onder artikel
1 genoemde werken voor eigen rekening uitvoert of voor zijn rekening laat uitvoeren

ARTIKEL 7
De belasting wordt ingekohierd na beëindiging van de inname van het openbaar domein,
vastgesteld op de wijze bepaald in artikel 4 of artikel 5. Indien de inname vermeld in artikel
1 zich evenwel uitstrekt over verschillende kalenderjaren, wordt de belasting ingekohierd
per kalenderjaar, ongeacht het tijdstip waarop de inname een aanvang heeft genomen en
waarop de inname wordt beëindigd. Voor de toepassing van huidig reglement wordt het
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dienstjaar gelijkgesteld met het kalenderjaar waarin de inname geheel of gedeeltelijk heeft
plaatsgevonden.

ARTIKEL 8
Bij gebrek van aangifte binnen de in artikel 4 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste
of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de
gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en
beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige
beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de
betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

ARTIKEL 9
De overeenkomstig artikel 8 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

ARTIKEL 10
De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen
terzake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen zoals aangevuld en gewijzigd door de decreten van 28 mei 2010 en 17
februari 2012. De belasting, alsmede de eventuele belastingverhoging, wordt ingevorderd
door de financieel beheerder.

