UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 NOVEMBER 2019
Vaststelling van het belastingreglement op de inname van het openbaar domein bij werken.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Tony Vancauwenbergh,
Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Hendrickx: schepen;
Joris De Vriendt, Geert Janssens, Suzy Wouters: raadsleden

Afwezig:

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Overwegende dat het in het gebruik nemen van het openbaar domein voor de gemeente bijkomende
kosten met zich mee brengt op het vlak van veiligheid, onderhoud van het openbaar domein,
afvalbeheersing, openbare netheid, verkeersveiligheid en infrastructuur;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op de
inname van het openbaar domein bij werken en wanneer er maatregelen moeten genomen
worden ter vrijwaring van de veiligheid.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning voor de inname van het
openbaar domein of van de bijhorende signalisatievergunning of door de eigenaar van het
onroerend goed ingeval van maatregelen ter vrijwaring van de veiligheid.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
- De belasting wordt vastgesteld op € 0,35 per m² per begonnen dag met een minimum
van € 30 per aanslag.
- Bij inname van openbaar domein zonder vergunning wordt de belasting verhoogd naar
€ 0,70 per m² per begonnen dag met een minimum van € 60. De belasting wordt dan
vastgesteld op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt.

Art. 4.

Art. 5.

Bijkomende bepalingen:
- De belasting wordt vastgesteld op basis van de periode die wordt opgegeven bij de
aanvraag. De belasting wordt enkel verminderd indien de effectieve periode van inname
van het openbaar domein minstens 14 dagen ingekort wordt.
- Een inname van het openbaar domein van één of twee dagen wordt niet belast. Van
zodra de inname van het openbaar domein minstens drie dagen duurt, wordt de belasting
berekend vanaf de eerste dag van de inname. Elke begonnen dag telt voor een volledige
dag.
- Bij een verlenging van de periode is de minimumaanslag niet opnieuw verschuldigd,
indien van toepassing.
Vrijstellingen
De belasting is niet van toepassing voor werken uitgevoerd door of in opdracht van
openbare besturen.
Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd op basis van een factuur. Als de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
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