
Belasting op inname openbaar domein 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikel 170 van de grondwet; 

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Overwegende dat een ingebruikname van het openbaar domein voor de werken hinder veroorzaakt 

voor de weggebruiker, in het bijzonder voetgangers en fietsers; 

Overwegende dat het heffen van een belasting op basis van duur van de inname de beste garantie is 

om de ingebruikname en de bijbehorende hinder tot een minimum te beperken; 

Artikel 1: 

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt er een belasting gevestigd op de inname van het 

openbaar domein ten last van diegene die: 

- Containers plaatsen op de openbare weg of een gedeelte hiervan 

- Bij bouw- of verbouwingswerken, een deel van het openbaar domein afsluiten of laten 

afsluiten 

- Schutsels, stellingen, werfketen, torenkranen, betonpompen, chapewagens, hoogtewerkers, 

bouwliften, graafmachines, bouwmaterialen,… (niet limitatieve opsomming) en alle andere 

constructies, voertuigen, machines en werktuigen plaatsen of laten plaatsen ten gevolge van 

bouwwerken en verbouwingswerken. 

Artikel 2: 

De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning voor de inname van het openbaar 

domein. 

Artikel 3: 

De belasting wordt vastgesteld als volgt: 

- 1 euro per vierkante meter voor het plaatsen van een stelling of een werfkraan per dag. Dit 

wordt aangerekend vanaf de vijfde dag van de inname zolang de toestand blijft bestaan, met 

een minimum te betalen belasting van 60 euro. Voor de ingenomen oppervlakte van het 

openbaar domein wordt voor de berekening van de belasting elk deel van een vierkante meter 

voor één eenheid aangerekend. De dagen van inname tijdens de federale Coronamaatregelen 

worden buiten beschouwing gelaten voor de berekening van de belasting. 

- 11 euro per container, parkeerverbod, tijdelijke inname van de rijweg en alle overige innames 

per dag, met een minimum van 60 euro. Dit wordt aangerekend vanaf de vijfde dag van de 

inname voor zolang de toestand blijft bestaan.  

Artikel 4: 

Van de belasting zijn vrijgesteld: 

- Het oprichten of verbouwen van woongelegenheden door een Sociale 

Huisvestingsmaatschappij 

- Werken die uitgevoerd worden in opdracht van openbare besturen 

- De innames voor werken die geen hinder veroorzaken 

o De inname omvat enkel onverharde berm 

o De inname van een voet- of fietspad, indien er minstens 1,5 meter breedte van het 

voetpad en minstens 2 meter van het fietspad overblijft als doorgang voor voetgangers 

en fietsers. 

Artikel 5: 

§1 Bij gebrek aan een voorafgaandelijke aanvraag of het niet correct aangeven kan de 

belastingplichtige ambtshalve worden belast. In geval een ambtshalve aanslag wordt de belasting 

gevestigd op basis van de gegvens waarover het gemeentebestuur beschikt. 

§2 Vóór de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en schepenen 

de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom het gebruik 

maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van 

bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.  



§3 De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de derde 

werkdag volgend op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 

dragen. 

Artikel 6: 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100% van de verschuldigde belasting. Het 

bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd. 

Artikel 7: 

De belasting wordt ingekohierd via een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het 

college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 8: 

De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 9: 

§1 De belastingschuldige kan tegen de belasting een bezwaar indienen bij het college van 

burgemeester en schepenen. 

§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. De indiening 

van het bezwaar moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen 

vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het 

bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de indiening 

ervan. 

Artikel 10: 

De door het gemeentebestuur aangestelde personeelsleden zijn bevoegd om een controle of onderzoek 

in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het belastingreglement. 

De door de aangestelde ambtenaren opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van 

het tegendeel. 

Artikel 11: 

Dit besluit wordt overeenkomstig de bepalingen in het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt op de 

gemeentelijke website en aan de toezichthoudende overheid bezorgd.  

 


