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10.

Belasting op de inname openbaar domein en openbare weg: aanslagjaren 2020-2025

De raad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012
Gelet op het politiereglement van 26 april 2007 op het gebruik van terrassen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit
Gelet op de financiële toestand van de gemeente
besluit
Stemmen voor:

Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen

Stemmen tegen:

Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :

A. Belasting op de inname van de openbare weg en/of het openbaar domein voor bouwen verbouwingswerken
Dit omhelst onder andere het plaatsen van reclameborden, afsluitingen, bouwkraan en/of –materialen,
voertuigen of gelijk welke voorwerpen nodig voor de uitvoering van bouwwerken, onderhouds- en
reinigingswerken, schilder- en dakwerken, verhuizingen (deze lijst is niet limitatief)
Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt, ten
behoeve van de gemeente, een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de inname van de
openbare weg en/of het openbaar domein.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de openbare weg en/of het
openbaar domein in gebruik neemt

Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld op € 0,20 per vierkante meter per begonnen bezettingsdag met een
minimum van € 12,50. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd als een volle
vierkante meter.
Wanneer een verankeringspunt wordt aangebracht op het openbaar domein wordt dit bijkomend
beschouwd als de inname van één vierkante meter en als dusdanig ook belast.

Artikel 4

Van de belasting zijn vrijgesteld:
•
•
•
•

•
•
Artikel 5

de inname van de openbare weg en/of het openbaar domein door foorkramers tijdens de
jaarlijkse kermissen. Op de foorkramers is het retributiereglement op de kermissen, frituren
en kramen van toepassing.
de inname door terrassen, als uitbreiding van de bestaande en vergunde cafés, tavernes
of restaurants en voor zover ze door het college van burgemeester en schepenen vergund
werden en vallen onder het voor hen goedgekeurde reglement
de inname door jaarlijkse markten of brocantes voor zover ze door het college van
burgemeester en schepen toegestaan werden
de inname voor vergunde werken van openbaar nut, voor zover er in de betrokken straat
gedurende de twee jaren voorafgaand aan de huidige ingebruikname van de openbare
weg en/of het openbaar domein geen werken of in opdracht van openbare
nutmaatschappijen uitgevoerd worden
de eenmalige inname die beperkt is in duur, met een maximum van 3 dagen, en die
goedgekeurd werd door het college van burgemeester en schepenen
de inname door tijdelijke bewegwijzeringsborden

Een inname van de openbare weg en/of het openbaar domein mag slechts plaatsvinden na het
afleveren van een vergunning door de burgemeester (tot 8 dagen) of door het college van
burgemeester en schepenen (meer dan 8 dagen). Als de burgemeester de toelating verleent,
brengt hij het college tijdens de eerstvolgende vergadering in kennis van zijn besluit.
Voor een inname die verkeershinder kan opleveren dient een politiebesluit afgeleverd te worden.

Artikel 6

De betrokken persoon of het betrokken bedrijf moet een aanvraag indienen aan de hand van het
aanvraagformulier minstens 14 kalenderdagen voor de aanvang van de inname van het openbaar
domein bij het college van burgemeester en schepenen met vermelding van begin- en einddatum
der inname, evenals de in te nemen oppervlakte.
De aanvraag moet gestaafd worden door een schets met ondermeer de juiste locatie, afmetingen
en de signalisatie die aangebracht zal worden
De opmeting van het ingenomen openbaar domein gebeurt in aanwezigheid van de
vergunningsaanvrager en een gemeentelijk ambtenaar. Er wordt een schets opgemaakt met de
afmetingen en ondertekend door beide partijen.

Artikel 7

De vergunning wordt verleend zonder dat de houder ervan enig recht van erfdienstbaarheid op de
openbare weg en/of het openbaar domein kan doen gelden.
Wanneer de vergunninghouder niet of niet meer voldoet aan de in de vergunning opgelegde
voorwaarden kan de vergunning onmiddellijk door de burgemeester, c.q. het college van
burgemeester en schepenen ingetrokken worden of voor een bepaalde duur geschorst worden. De
belanghebbende is dan verplicht de openbare weg en/of het openbaar domein volledig te ontruimen
binnen de 24 uur.

Artikel 8

Indien de geplande werken of activiteiten vervroegd worden beëindigd of door overmacht niet
kunnen plaats vinden, kan de vergunninghouder een melding doen bij het college van
burgemeester en schepenen tot inkorting van de vergunningstermijn.

Artikel 9

Wanneer de vergunninghouder voorziet dat aan het einde van de vergunde termijn de openbare
weg en/of het openbaar domein niet zal kunnen ontruimd worden, moet hij een verlenging van de
vergunningstermijn aanvragen. Deze aanvraag moet minstens 8 dagen voor het verstrijken van de
termijn gebeuren.

Ingeval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, te bewijzen door de vergunninghouder,
moet de aanvraag tot verlenging gebeuren ten laatste de dag nadat de aanvrager hiervan kennis
heeft genomen en alleszins vóór de einddatum van de vergunde termijn.
Alle bepalingen vervat in onderhavig belastingsreglement zijn op deze vernieuwde aanvraag van
toepassing.
Artikel 10

Het afleveren van de vergunning brengt voor de gemeente geen enkele speciale toezichtstaak
mee. Het privaat gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein door de
vergunninghouder gebeurt op eigen risico en onder zijn verantwoordelijkheid.

B. Belasting op de inname van de openbare weg en/of het openbaar domein voor de
terrassen
Dit omhelst de inname door tenten, stoelen, tafels, banken, schutsels of welk voorwerp dan ook voor
commerciële doeleinden
Artikel 11

Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt, ten
behoeve van de gemeente, een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de inname van de
openbare weg en/of het openbaar domein voor terrassen.

Artikel 12

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de openbare weg en/of het
openbaar domein in gebruik neemt voor het plaatsen van een terras

Artikel 13

De belasting wordt voor aanslagjaar 2021 vastgesteld op 6,5 euro/m². Vanaf aanslagjaar 2022
bedraagt het tarief 8 euro/m². De belasting bedraagt minimum 25 euro.

Artikel 14

Worden vrijgesteld van deze belasting:
•
•
•
•

de innemingen voor toegelaten werken van openbaar nut
de innemingen voor het uitstallen van koopwaren tengevolge van braderieën e.d. op de
markt en in de straat
de innemingen voor jaarlijkse rommelmarkten
de voorlopige neerlegging van materialen of voorwerpen die binnen de twaalf uren worden
opgeruimd: frituren, bij festiviteiten geplaatst in opdracht van verenigingen. Deze vallen
onder de verantwoordelijkheid van de organiserende vereniging.

C. Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 15

De aanvraag van de vergunning wordt als aangifte beschouwd.
Bij gebrek aan aangifte/aanvraag, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte/aanvraag vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, brengt het college
van burgemeester en schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte
van de redenen waarom ze gebruikt maakt van deze procedure, de elementen waarop de
belasting gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de
belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met volgende belastingverhogingen, die
eveneens worden ingekohierd:
•

Eerste overtreding: 25% verhoging van de verschuldigde belasting;

•

Tweede overtreding: 50% verhoging van de verschuldigde belasting;

•

Vanaf de derde overtreding: 100% verhoging van de verschuldigde belasting.

Een correcte aangifte herstelt de goede trouw in hoofde van de belastingschuldige volledig.

Artikel 16

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 17

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk of via e-mail aan
info@devoor.be worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend 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 18

De overtredingen van onderhavig reglement worden vastgesteld door de beëdigde ambtenaren.
De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 19

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.

Namens de gemeenteraad
Bij verordening
(get.) Maike Stieners
Algemeen directeur

(get.) Rik Tomsin
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen
Maike Stieners
Algemeen directeur

Huub Broers
Burgemeester

