Belastingreglement op het innemen van het openbaar domein
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op het
innemen van openbaar domein.
Artikel 2
Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke vergunning het openbaar domein innemen voor het plaatsen van
eender welke constructie.
De gemeente behoudt ten allen tijde het recht om een vergunning in te trekken of aan te passen in functie van de
concrete situatie.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt.
Artikel 4
De belasting wordt vastgesteld als volgt :

•

€ 0,55/m²/dag : tijdelijke inname voor plaatsen van materialen, bouwkranen en werfaanhorigheden

•

€ 5,50/dag : tijdelijke inname voor plaatsen van een container of het vrijhouden van parkeerplaatsen

•

€ 165,00/dag : tijdelijk inname voor overschrijding van de vastgestelde uitvoeringstermijn

Er wordt een vrijstelling van retributie verleend voor de eerste dag van de tijdelijke inname voor het plaatsen van
materialen, bouwkranen, werfaanhorigheden, een container of het vrijhouden van parkeerplaatsen.
Voor elke onderbroken periode wordt een nieuwe vergunning aangevraagd.
Artikel 5
Er wordt een vrijstelling van de belasting verleend voor de eerste dag van de tijdelijke innamen voor het plaatsen
van materialen, bouwkranen, werfaanhorigheden, een container of het vrijhouden van parkeerplaatsen.

Artikel 6
De belasting moet betaald worden aan de financieel directeur of diens gemachtigde op het ogenblik van het
uitreiken van de vergunning voor inname openbaar domein. Wanneer de inning niet contant kan worden
uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd.
Bij vaststelling van onrechtmatige inname wordt de retributie als volgt vastgesteld :
• Forfaitaire administratiekost : € 85,00
• Bijkomende retributie zoals vastgesteld in artikel 4
De vestiging en invordering van de belasting evenals de geschillenprocedure 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.
Artikel 7
Afschriften van deze beslissing worden voor verder gevolg aan de hogere overheid bezorgd.

