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Belasting op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- of andere
werken (opheffing gemeenteraadsbesluit van 14 december 2009)

Artikel 1:
Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een contantbelasting geheven op
de inname van het openbaar domein door containers, werfafsluitingen, werfwagens, stellingen,
kranen, machines, losplaatsen voor bouwmaterialen en alle andere zaken en goederen ten
behoeve van het bouwen of verbouwen.
Artikel 2:
De belasting wordt – niet cumulatief - als volgt vastgesteld:
a) 0,50 euro per m² en per kalenderdag vanaf de 1ste dag met een minimum van
10,00 euro per dossier;
b) wanneer, in de zone waar de regeling betalend parkeren geldt, parkeerplaatsen
onbruikbaar worden, bedraagt de belasting:
- voor zowel de ingenomen als onbruikbare parkeerplaatsen 0,50 euro per m² en
per kalenderdag (uitgezonderd zon- en feestdagen) vanaf de 1ste dag van de
inname,vermeerderd met 10,00 euro per parkeerplaats of deel van een parkeerplaats
per halve dag of 20,00 euro per parkeerplaats of deel van een parkeerplaats voor een
hele dag;
- voor een ingebruikname van maximum 4 parkeerplaatsen of 40 m² en beperkt
tot maximum 2 dagen, maximum 25,00 euro per dag.
c) wanneer voor een hogergenoemde inname een straat of deel van een straat
dient afgesloten te worden, bedraagt de belasting 250,00 euro voor de 1ste dag
vermeerderd met 50,00 euro voor elke bijkomende kalenderdag.
Artikel 3:
De belasting is verschuldigd door diegene die het openbaar domein inneemt en dient op
voorhand, tegen afgifte van een kwitantie, betaald te worden.
Artikel 4:
Zijn vrijgesteld van deze belasting:
a) het afsluiten van de straat ingevolge een besluit van de burgemeester genomen in
toepassing van artikel 135§2 van de NGW.
b) de inname bij het bouwen of bij werken door of voor rekening van een gewest, provincie,
gemeente, sociale huisvestingsmaatschappij, openbare instelling of erkende instelling van
openbaar nut.
Artikel 5:
Diegene die het openbaar domein wenst in te nemen dient 3 werkdagen voorafgaandelijk aan
de inname een vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen.
Indien voor deze inname een straat of deel van een straat dient afgesloten te worden, dient
deze vergunning 10 werkdagen voorafgaandelijk aan de inname aangevraagd te geworden.
De aanvraag vermeldt de begin- en einddatum van de inname evenals de in te
nemen oppervlakte. Deze laatste moet gestaafd worden met een schets met ondermeer de
juiste afmetingen.
Artikel 6:
Op zicht van de kwitantie zal de technische dienst van de stad de vergunning afleveren.
Artikel 7:
Wanneer de vergunninghouder voorziet dat aan het einde van de vergunde termijn het
openbaar domein niet zal kunnen ontruimd worden, moet hij een verlenging van de

vergunningstermijn aanvragen. Deze aanvraag moet minstens 3 werkdagen voor het
verstrijken van de termijn worden ingediend.
Ingeval van heirkracht of onvoorziene omstandigheden te bewijzen door de vergunninghouder,
moet de aanvraag tot verlenging gebeuren ten laatste de dag nadat de vergunninghouder
hiervan kennis heeft genomen en dit alleszins vóór de einddatum van de vergunde termijn.
Alle bepalingen vervat in onderhavig belastingreglement zijn op deze vernieuwde aanvraag
van toepassing.
Artikel 8:
Indien door de inname voetpaden en/of fietspaden onbruikbaar worden, wordt de aanleg van
een noodvoetpad en/of fietspad met de juiste signalisatie in functie van de veiligheid geëist.
Artikel 9:
De belasting is verschuldigd zonder dat de vergunninghouder aanspraak kan maken op enig
onherroepelijk recht van concessie noch van erfdienstbaarheid op het openbaar domein.
Wanneer het openbaar nut zulks vereist kan het stadsbestuur hem de opdracht geven de
ingenomen oppervlakte binnen de 24 uur te ontruimen, zonder dat hiervoor enige aanspraak
op schadevergoeding kan gemaakt worden.
Bij weigering aan dit verzoek te voldoen, kan de ontruiming uitgevoerd worden op kosten van
de vergunninghouder. Deze laatste kan enkel terugbetaling vragen van de betaalde belasting
voor de periode van verplichte ontruiming.
Artikel 10:
Het afleveren van de vergunning brengt voor de gemeente geen enkele speciale toezichtstaak
mee. Het privaat gebruik van het openbaar domein door de vergunninghouder gebeurt op
eigen risico en onder zijn verantwoordelijkheid.
Artikel 11:
Wanneer de vergunninghouder niet of niet meer voldoet aan de in de vergunning opgelegde
voorwaarden kan de vergunning onmiddellijk ingetrokken worden.
De vergunninghouder is dan verplicht het openbaar domein volledig te ontruimen binnen de 24
uur en kan geen aanspraak maken op enige terugbetaling van de reeds gestorte sommen.
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