Contantbelasting op private ingebruikname openbaar domein.
Besluit van 14 maart 2022

Artikel 1: heffingstermijn - grondslag
Van 1 april 2022 tot en met 31 december 2025 wordt een contant te betalen belasting geheven op de
private ingebruikname van het openbaar domein door verhuiswagens, verhuisliften, containers,
werfwagens, kranen, stapelplaatsen voor bouwmaterialen,…. of voor het voorbehouden van een laaden loszone. De belasting is afhankelijk van de ingenomen oppervlakte, de termijn en de hinder.
Artikel 2: belastingplichtige en vergunninghouder
- De belastingplichtige is de persoon die de vergunning aanvraagt.
- De vergunninghouder draagt alle aansprakelijkheid.
Artikel 3: tarieven
De contantbelasting bedraagt 0,50 euro per vierkante meter per kalenderdag, met een minimum van
25 euro exclusief:
- plaatsingskosten parkeerverbodsborden (zie artikel 4)
- bijkomende kosten bij dringende aanvragen (zie artikel 10).
De totale oppervlakte wordt naar boven afgerond tot een volle vierkante meter. Elke dag waarop er
een inname is van het openbaar domein wordt gerekend als een volle dag.
In het geval dat de openbare weg niet meer kan gebruikt worden door gemotoriseerd verkeer en
bijgevolg een wegomlegging van toepassing is, wordt bijkomend 60 euro/eerste kalenderdag +
30 euro per elke volgende kalenderdag aangerekend.
Artikel 4: plaatsing parkeerverbodsborden
Met uitzondering van parkeerverbodsborden stelt het lokaal bestuur geen signalisatieborden ter
beschikking. Indien de aanvrager bij een private inname van het openbaar domein
parkeerverbodsborden laat leveren, plaatsen en ophalen door het lokaal bestuur wordt hiervoor een
bedrag van 20 euro aangerekend. Dit is niet mogelijk bij een dringende aanvraag (zie artikel 10).
Artikel 5: vrijstelling
Zijn vrijgesteld van de belasting:
- Werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van openbare besturen
- Werken aan het openbaar domein door of in opdracht van intercommunales
- Werken aan het openbaar domein door of in opdracht van nutsmaatschappijen
- Verenigingen, particulieren of derden die een publiek toegankelijk evenement op het grondgebied
organiseren waarvoor het lokaal bestuur zijn toestemming heeft verleend.
Artikel 6: aanvraag vergunning
Elke aanvraag dient te gebeuren volgens de procedure opgenomen in “het reglement over de private
ingebruikname van het openbaar domein”. Dit geldt ook voor een verlenging, een vroegtijdige
beëindiging en een annulering.
Artikel 7: verlenging
- Melding
Elke verlenging van een “melding” moet, met opgave van de nieuwe einddatum, ten laatste
2 werkdagen voor de einddatum van de oorspronkelijke vergunning aangevraagd worden.
- Tijdelijke vergunning of jaarvergunning
Elke verlenging van een “tijdelijke vergunning” of “jaarvergunning” moet, met opgave van de
nieuwe einddatum, ten laatste 10 werkdagen voor de einddatum van de oorspronkelijke vergunning
aangevraagd worden.

Artikel 8: vroegtijdige beëindiging
Indien de inname vroeger eindigt dan vermeld in de vergunning, dient de belastingplichtige dit te
melden.
De belastingplichtige verwittigt voor 16.00 u de dag voorafgaand aan de dag van stopzetting. Enkel
digitale meldingen worden als geldig aanvaard. Indien deze melding niet gebeurt, is de belasting
verschuldigd voor de volledige termijn.
Artikel 9: annulering
Indien na ontvangst van de vergunning, de inname niet meer of in een andere periode dient voorzien
te worden, dient de belastingplichtige dit te annuleren.
De belastingplichtige verwittigt ten laatste 2 werkdagen voorafgaand aan de dag van het begin van de
aangevraagde periode. Enkel digitale annuleringen worden als geldig aanvaard. Indien deze melding
niet gebeurt, is de belasting verschuldigd voor de volledige termijn.
Artikel 10: bijkomend tarief dringende aanvraag
- Melding
Bij het aanvraagtype ‘melding’ is een dringende aanvraag een aanvraag waarbij de termijn van
4 werkdagen voorafgaand aan de inname van het openbaar domein niet kan gerespecteerd
worden. De aanvraag dient uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de datum van de inname van
het openbaar domein ingediend te worden. Het laten plaatsen van parkeerverbodsborden door het
lokaal bestuur is bij een dringende aanvraag niet meer mogelijk. Voor deze dringende aanvraag
wordt een bijkomende administratieve kost van 25 euro aangerekend.
- Tijdelijke vergunning of jaarvergunning
Bij het aanvraagtype ‘tijdelijke vergunning’ of ‘jaarvergunning’ is een dringende aanvraag een
aanvraag waarbij de termijn van 15 werkdagen voorafgaand aan de datum van de inname van het
openbaar domein niet kan gerespecteerd worden. Een dringende aanvraag dient uiterlijk
8 werkdagen voorafgaand aan de inname van het openbaar domein ingediend te worden. Voor
deze dringende aanvraag wordt een bijkomende administratieve kost van 100 euro aangerekend.
Artikel 11: veiligheid
§1 Voor de noodzakelijke inname van voetpaden en/of fietspaden wordt de aanleg van een
noodvoetpad en/of fietspad geëist.
§2 Indien er geen vlotte verkeersdoorstroming kan gegarandeerd worden zal het college van
burgemeester en schepenen een wegomlegging voorzien.
Artikel 12: controle
§1 De “vergunning inname openbaar domein” dient tijdens de inname op eenvoudig verzoek van de
politie of de daartoe aangestelde verantwoordelijke kunnen voorgelegd worden.
§2 Overtredingen worden gesanctioneerd overeenkomstig het algemeen politiereglement op de
gemeentelijke administratieve sanctie.
Artikel 13: invordering
De belasting wordt betaald na ontvangst van een factuur binnen de termijn die daarop vermeld is.
Artikel 14: overgangsmaatregel
Voor vergunningen die aangevraagd zijn vóór 1 april 2022 gelden de tarieven volgens het reglement
contantbelasting op private ingebruikname openbaar domein van 11 maart 2019.
Artikel 15: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 april 2022 en geldt voor alle aanvragen vanaf deze datum.

Namens de gemeenteraad,
De algemeen directeur

De voorzitter

Luc Jolie

Kris Ally

