REGLEMENT

Gemeenteraad van 19-12-2019

BELASTINGREGLEMENT OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN BIJ
HET UITVOEREN VAN WERKEN EN VERHUIS
Art. 1:
§ 1. Er wordt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting gevestigd op de tijdelijke
inname van het openbaar domein door containers, werfafsluitingen, werfwagens, stellingen, kranen,
machines, bouwmaterialen, verhuiswagens en alle andere zaken en goederen, bij het uitvoeren van bouw-,
verbouwings, onderhouds-, sanerings- en instandhoudingswerken, alsook bij verhuis en het afsluiten van een
straat.
Als openbaar domein wordt beschouwd elke publiek toegankelijke ruimte in het bezit of het beheer van een
overheid; dit behelst inzonderheid de openbare weg, te weten de wegen, pleinen of parken die openstaan voor
alle verkeer, hetzij voetgangersverkeer of ander verkeer.
§ 2. Indien de inname van het openbaar domein enkel het innemen van parkeerplaatsen betreft die
onderworpen zijn aan de gemeentelijke retributie op het parkeren of parkeerplaatsen in de blauwe zone, geldt
het tarief in artikel 3, §2.
Indien de inname enkel betrekking heeft op andere delen van het openbaar domein, geldt het tarief in artikel
3 §1 voor de oppervlakte van het openbaar domein dat ingenomen wordt.
Indien de inname betrekking heeft op zowel parkeerplaatsen die onderworpen zijn aan de gemeentelijke
retributie op het parkeren of parkeerplaatsen in de blauwe zone, als andere delen van het openbaar domein,
geldt zowel het tarief in artikel 3 §2 voor de parkeerplaatsen als het tarief in artikel 3 §1 voor de oppervlakte
van het overige openbaar domein dat ingenomen wordt.
Onder parkeerplaats wordt verstaan: elke ruimte op het openbaar domein die voorbehouden is om het laten
stilstaan en/of parkeren, al dan niet tegen betaling, en/of beperkte tijdsduur dewelke wordt aangeduid
middels verkeersborden betreffende “stilstaan en parkeren”, vermeld in het KB van 01/12/1975 van de
wegcode.
§ 3. Indien het voor de inname van het openbaar domein nodig is om een straat af te sluiten, geldt het tarief
in artikel 3, §3
Een straat wordt als afgesloten beschouwd indien niet alle verkeer, hetzij alle categorieën van voertuigen,
voetgangers of fietsers, kunnen doorgelaten worden waarvoor de weg is voorzien. Voetgangers en fietsers
kunnen niet meer doorgelaten worden wanneer de vrije doorgang kleiner is dan 1.50 m.
§ 4. Indien de inname van het openbaar domein voor een verhuis gepaard gaat met het plaatsen van
signalisatie, geldt enkel het tarief in artikel 3, §4.
Indien de inname van het openbaar domein voor een verhuis gepaard gaat met het afsluiten van de straat,
geldt enkel het tarief in artikel 3 §3.
Onder verhuis wordt verstaan het verhuizen van meubels/huisraad van 1 adres naar een ander adres. De
verhuis op deze 2 adressen wordt beschouwd als 1 verhuis. Indien het een verhuis betreft van 2 verschillende
adressen naar 1 nieuw adres dient er nagegaan te worden of deze verhuizingen inderdaad met elkaar
gerelateerd zijn.
§ 5. -

Voor de plaatsing van een container wordt minimum 30m² of 2 parkeerplaatsen aangerekend.
Voor een verhuis of het leveren van meubels en huisraad wordt minimum 45m² of 3 parkeerplaatsen
voorbehouden.

Art. 2:
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de inname van het openbaar domein, of bij gebreke
daaraan door wie de inname doet en/of de eigenaar of houder van het zakelijk recht op het erf of het
eigendom waarvoor de inname gebeurt.
De belasting is verschuldigd voor de volledige duur waarvoor er een vergunning tot inname van het openbaar
domein werd verleend of, bij inname zonder vergunning, voor de volledige duur van de inname.

Indien de inname van het openbaar domein later van start gaat of vroeger beëindigd wordt dan vermeld in de
vergunning tot inname van het openbaar domein, zal de belasting niet worden aangepast.
Art. 3:
§ 1. De belasting, waarvan sprake in art. 1, § 1 en 2, wordt als volgt vastgesteld, te
rekenen vanaf de eerste dag van de inname van het openbaar domein:
Innamen tot en met 3 dagen: kosteloos
- Innamen vanaf dag 4 tot en met dag 60 : 0.20 euro/dag/m²
- Innamen vanaf dag 61: 0.50 euro/dag/m²
§ 2. De belasting waarvan sprake in art. 1, §1 en 2, wordt als volgt vastgesteld, te rekenen vanaf de eerste
dag van de inname van de parkeerplaatsen:
- Parkeerplaats onderworpen aan de gemeentelijke retributie: retributie volgens uurtarief gerekend
voor een volledige dag, per dag.
- Parkeerplaatsen in de blauwe zone: 7 euro per parkeerplaats, per dag.
§ 3. De belasting voor het afsluiten van een straat wordt als volgt vastgesteld, te rekenen vanaf de eerste dag
van de afsluiting van de straat, 150 euro, per dag (van 05.00 u tot 05.00 u)
§ 4. -

De belasting voor het plaatsen van signalisatie naar aanleiding vaneen verhuis wordt als volgt
vastgesteld: 60 euro voor de eerste dag, te rekenen vanaf de eerste dag van de inname van het
openbaar domein.
Per bijkomende dag zal een bedrag aangerekend worden van 25 euro per dag.

Art. 4:
De betaling van de in artikel 3, §2, omschreven belasting stelt de belastingplichtige vrij van betaling van de
retributie op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg, vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 24 juni 2010, en verschuldigd voor de ingenomen parkeerplaatsen.
Art. 5:
Van de belasting zijn vrijgesteld, de innamen van het openbaar domein ten gevolge van:
a) werken voor het herbouwen van gebouwen die getroffen werden door een erkende natuurramp;
b) werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van openbare besturen en daarmee gelijkgestelde
instellingen, alsook door of in opdracht van instellingen van openbaar nut, inclusief de nutsbedrijven.
Art. 6:
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs bij de afgifte van de vergunning tot
inname van het openbaar domein.
Bij inname van het openbaar domein zonder vergunning of bij gebreke aan contante betaling wordt de
belasting op een kohier gebracht dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van
burgemeester en schepenen.
Art. 7:
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en
gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn
vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art. 8:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van de
Hoofdstukken I, III, IV, en VI tot IXbis van titel VII van het wetboek van inkomstenbelastingen, en de artikelen
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing, voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 9:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

