Contantbelasting op private ingebruikname openbaar domein.
Besluit van 11 maart 2019

Artikel 1: heffingstermijn - grondslag
Van 1 april 2019 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, enz. of voor het voorbehouden van een laaden loszone. De belasting is afhankelijk van de ingenomen oppervlakte, de termijn en de locatie.

Artikel 2: bedrag voor de inname van voetpaden, fietspaden en wegen
Voor de inname van voetpaden, fietspaden en een stuk van de weg bedraagt de contantbelasting:
▪ 5 euro per dag voor de inname van een voetpad of fietspad, en 5 euro per dag per 5 lopende meter
of deel van 5 lopende meter voor de inname van een stuk van de weg in de bebouwde kom met
uitzondering van laden en lossen. (=het onmiddellijk in- of uitladen van goederen van enige omvang,
waarvoor de rijweg niet werd voorbehouden en waarbij het laden en lossen geen permanent karakter
vertoont).
▪ Bijkomend 10 euro per begonnen dag voor een container of een werfkraan voor de inname van een
openbare weg binnen en buiten de bebouwde kom.
▪ Indien een aangepaste verkeersregeling dient te worden voorzien, wordt een bijkomend forfaitair
bedrag van 60 euro aangerekend.

Artikel 3: bedrag voor de inname van parkeerplaatsen geregeld via parkeerautomaten
Voor de inname van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen
gereglementeerd is en waar het verplicht gebruik van parkeerautomaten van kracht is, overeenkomstig
het politiereglement houdende betalend parkeren in het centrum van 10 juni 1997 en latere wijzigingen
van prefusiebestuur Aalter en artikel 27.3 van de wegcode bedraagt de contantbelasting:
▪ 10 euro per dag, per parkeerplaats of deel van een parkeerplaats of
▪ 10 euro per dag per 5 lopende meter of per deel hiervan.

Artikel 4: bedrag voor de inname van parkeerplaatsen niet-geregeld via parkeerautomaten
§1 Voor de inname van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen
gereglementeerd is en waar het verplicht gebruik van parkeerautomaten niet van kracht is,
overeenkomstig het politiereglement houdende betalend parkeren in het centrum van 10 juni 1997 en
latere wijzigingen van prefusiebestuur Aalter en artikel 27.3 van de wegcode bedraagt de
contantbelasting:
▪ 5 euro per dag, per parkeerplaats of deel van een parkeerplaats of
▪ 5 euro per dag per 5 lopende meter of per deel hiervan.
§2 Voor de inname van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen
niet gereglementeerd is, bedraagt de contantbelasting:
▪ 5 euro per dag, per parkeerplaats of deel van een parkeerplaats of
▪ 5 euro per dag per 5 lopende meter of per deel hiervan.

Artikel 5: bedrag voor de plaatsing van signalisatie
Indien de aanvrager bij private inname van het openbaar domein parkeerverbodsborden laat plaatsen
door cel Middelenbeheer, wordt een contantbelasting van 15 euro aangerekend.

Artikel 6: administratieve kost
Voor het behandelen van een aanvraag tot private inname van het openbaar domein wordt een
administratieve kost aangerekend afhankelijk van het type aanvraag:
▪ een melding: 20 euro
▪ een tijdelijke vergunning: 100 euro
▪ een jaarvergunning: 300 euro.

Artikel 7: indexatie
De tarieven vermeld in artikel 5 en artikel 6 worden jaarlijks door het college van burgemeester en
schepenen aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan
de index van de maand oktober van het voorgaande jaar volgens de formule:
R x I waarbij
i
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 5 en artikel 6
I = de index van de maand oktober van het voorgaande jaar
i = de index van de maand oktober 2018 (basis 2004 = 120,99)
De decimalen van het nieuwe bedrag worden afgerond naar de dichtstbijzijnde gehele getal, halve cijfers
worden naar boven afgerond.

Artikel 8: vrijstelling
Zijn vrijgesteld van de belasting:
1°. De dienstwagens met embleem van het gemeentebestuur en het OCMW, de dienstwagens van
politie, brandweer, civiele bescherming, ziekenwagens, bpost en de dienstwagens met embleem van
personen die op gemeentegronden activiteiten uitvoeren in functie van de nutsvoorzieningen,
aannemers die werken uitvoeren op het grondgebied van Aalter in opdracht van een openbaar bestuur
en voorzien zijn van een kenteken van de betrokken firma/gemeente of intercommunale.
2°. Ingeval van gefundeerde klacht waarvan de belastingplichtige het bewijs met alle mogelijke
rechtsmiddelen kan leveren, kan het college van burgemeester en schepenen een afwijking toestaan
bij gemotiveerd besluit. Dit besluit wordt nadien bekrachtigd door de gemeenteraad.

Artikel 9: verlenging of vroegere beëindiging
§1 Elke verlenging moet, met opgave van de nieuwe einddatum, voor een melding ten laatste 48 u en
voor een tijdelijke vergunning of jaarvergunning ten laatste 10 werkdagen voor de einddatum van de
oorspronkelijke vergunning aangevraagd worden. Dit kan door middel van overhandiging in het
gemeentehuis, het versturen van het aanvraagformulier per e-mail aan mobiliteit@aalter.be of per brief
gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Europalaan 22 in Aalter.
§2 Indien de inname vroeger eindigt dan vermeld in de vergunning, meldt de belastingplichtige dit aan
het college van burgemeester en schepenen. De belastingplichtige verwittigt voor 16.00 u de dag
voorafgaand aan de dag van stopzetting per brief: gemeentebestuur t.a.v. het college van burgemeester
en schepenen, Europalaan 22 in Aalter of per e-mail: mobiliteit@aalter.be. Enkel schriftelijke meldingen
worden als geldig aanvaard. Indien deze melding niet gebeurt, is de belasting verschuldigd voor de
volledige termijn.
§3 Indien na ontvangst van de vergunning, de inname niet meer of in een andere periode dient
voorzien te worden, meldt de belastingplichtige dit aan het college van burgemeester en schepenen.
De belastingplichtige verwittigt ten laatste 2 werkdagen voorafgaand aan de dag van het begin van de
aangevraagde periode per brief of per e-mail. Enkel schriftelijke meldingen worden als geldig aanvaard.
Indien deze melding niet gebeurt, is de belasting verschuldigd voor de volledige termijn.

Artikel 10: aanvraag vergunning
De aanvraag dient te gebeuren volgens de procedure opgenomen in het reglement over de private
ingebruikname van het openbaar domein.

Artikel 11: belastingplichtige
De belastingplichtige is de persoon die de vergunning aanvraagt. De vergunninghouder draagt alle
aansprakelijkheid.
Artikel 12: 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 13: controle
§1 De vergunning inname openbaar domein wordt aangebracht achter de voorruit of op het voorste
gedeelte van het voertuig indien er geen voorruit is. Bij niet-voertuigen dient de vergunning te worden
aangebracht op een zichtbare plaats.
§2 Overtredingen worden gesanctioneerd overeenkomstig het algemeen politiereglement op de
gemeentelijke administratieve sanctie.

Artikel 14: invordering
De belasting is contant te betalen na ontvangst van de factuur.

Artikel 15: overgangsmaatregel
Voor vergunningen die aangevraagd zijn vóór 1 april 2019 gelden de tarieven volgens de reglementen
zoals goedgekeurd op het grondgebied waar de vergunning werd aangevraagd. Voor Aalter geldt het
reglement contantbelasting op private ingebruikname openbaar domein van 13 april 2015 van
prefusiebestuur Aalter. Voor Knesselare geldt het reglement contantbelasting op het privatief gebruik
openbaar domein van 3 februari 2016 van prefusiebestuur Knesselare.
Artikel 16: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 april 2019.
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