GEMEENTERAAD 3 DECEMBER 2013
BELASTINGEN 2014 – 2019:
BELASTING OP INNAME OPENBAAR DOMEIN

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad stemde op 18/12/2007 een belasting op schutsels voor een periode welke eindigt
op 31/12/2013. Als de stad dit reglement wil behouden, moet het opnieuw gestemd worden. De
naam belasting op schutsels zorgde voor verwarring en wordt gewijzigd in belasting op inname
openbaar domein.
Openbaar onderzoek
Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en
187 van het Gemeentedecreet.
Adviezen
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4/11/2013 het voorstel reglement op inname
openbaar domein principieel goed.
Juridische grond
Het Gemeentedecreet.
Het decreet van 30/05/2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen.
Argumentatie
Het komt vaak voor dat door het plaatsen van constructies en materialen zoals schutsels, stellingen,
kranen, containers, betonbakken, bouwmaterialen, bouwafval, werktuigen en voertuigen ter
gelegenheid van bouwen, verbouwen of verhuizen de openbare weg wordt ingenomen. De stad
dient hierbij een verhoogd toezicht uit te voeren of alles volgens de wettelijke normen gebeurt.
Bovendien zorgt de inname bij het plaatsen van constructies op betalende parkeerplaatsen voor het
derven van inkomsten gerelateerd aan die betalende parkeerplaatsen. Door middel van een
specifieke belasting leveren de gebruikers een financiële bijdrage. Deze belasting helpt de financiële
behoefte van de stad te verlichten.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op inname openbaar domein goed als volgt:
1. Algemene bepalingen
De stad heft van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting voor de tijdelijke
inname, langer dan 24 uur, van het openbaar domein door het plaatsen van constructies en
materialen zoals schutsels, stellingen, kranen, containers, betonbakken, bouwmaterialen, bouwafval,
werktuigen en voertuigen ter gelegenheid van bouwen, verbouwen of verhuizen (inclusief
schilderwerken en gevelreiniging).
De aanvrager dient zijn aanvraag schriftelijk in bij het stadsbestuur, ten laatste 14 kalenderdagen
voor de inname, en bevat de omschrijving en de duur van de inname. De aanvrager is, na de toelating
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van het stadsbestuur, verantwoordelijk voor de plaatsing van de signalisatie volgens de
verkeersreglementering.
2. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt.
3. Grondslag en tarief
De belasting bedraagt 0,25 euro per kalenderdag per begonnen vierkante meter voor de duur van de
inname, en met een minimum van 25 euro. Voor elke onderbroken periode wordt een nieuwe
vergunning aangevraagd.
Wanneer betalende parkeerplaatsen worden ingenomen waardoor de stad inkomsten derft, wordt
een bijkomende belasting geheven van:
- 10,00 euro per kalenderdag per betalende parkeerplaats
- 100,00 euro per maand en per betalende parkeerplaats.
Voor iedere vernieuwing of verlenging moet de belastingplichtige een nieuwe vergunning aanvragen.
4. Vrijstellingen
De stad verleent een vrijstelling van belasting voor werken in opdracht van de stad.
5. Contantbetaling
De belasting wordt contant ingevorderd. Wanneer de belasting niet contant kan geïnd worden,
wordt ze een kohierbelasting.
6. Procedure
De vestiging van, de invordering van en de geschillen over de belasting gebeuren volgens het decreet
van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen.
7. Bezwaren
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden
ingediend en gemotiveerd. De belastingplichtige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3
maanden na de toestemming tot inname van het openbaar domein.
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