
 

Belastingreglement op inname openbaar domein bij bouwen/verbouwen of andere werken 

 

 

Artikel 1 

 

Er wordt voor een periode ingaand op 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2026 een 

belasting gevestigd op de tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein n.a.v. bouw, 

afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings-, schilder- en andere werken. Daaronder 

wordt verstaan het plaatsen van afsluitingen, stellingen, materieel, materialen, kranen, 

barakken, tenten en werkloodsen. 

 

Artikel 2 

 

De belasting is verschuldigd door de persoon die de openbare weg tijdelijk privatief inneemt. 

Indien het bouwwerken betreft, is de belasting solidair verschuldigd door de bouwheer en de 

aannemer van de werken. 

 

Artikel 3 

 

Het is een belasting op aangifte voor de tijdelijke privatieve inname van het openbaar 

domein. De aanvrager dient schriftelijk machtiging te vragen aan het college van 

burgemeester en schepenen, ten laatste 14 kalenderdagen voor de inname. De 

machtigingsaanvraag dient volgende elementen te vermelden: 

 Plaats waar de inname zal gebeuren. 

 Naam en adres van de aanvrager, bouwheer en aannemer. 

 Begin- en einddatum van de inname. 

 De in te nemen oppervlakte + schets 

 

Verlenging van de machtiging moet, op straffe van verval, ten minste acht dagen voor het 

verstrijken van de machtiging worden aangevraagd. 

 

Artikel 4 

 

De belasting wordt vastgesteld op: 

 

 0,50 euro/m
2/

dag vanaf de achtste kalenderdag dat het openbaar domein privatief 

ingenomen wordt.  

De minimumbelasting bedraagt evenwel 10 euro per aanslag. 

Een begonnen vierkante meter wordt aanzien als een volledige vierkante meter. Een 

begonnen kalenderdag wordt eveneens aanzien als een volledige kalenderdag.  

  



 

Artikel 5 

 

Voor de berekening van de belasting is de oppervlakte die dient in aanmerking te worden 

genomen, die van een rechthoek die fictief rond het voorwerp of de groep van voorwerpen, 

die zich op het openbaar domein bevinden, kan getrokken worden. Elk gedeelte van een 

vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd. 

 

Artikel 6 

 

Worden vrijgesteld van de belasting, de inname naar aanleiding van: 

 Werken of bouwen van woongelegenheden door erkende maatschappijen voor 

sociale woningbouw. 

 Het uitvoeren van werken aan het openbaar domein in opdracht van openbare 

besturen. 

 Het uitvoeren van werken aan het openbaar domein door of in opdracht van 

nutsmaatschappijen. 

 

Artikel 7 

 

De vergunning kan door het college van burgemeester en schepenen ingetrokken of voor een 

bepaalde duur geschorst worden indien zulks noodzakelijk geacht wordt. De intrekking of 

tijdelijk schorsing geeft geen enkel recht op schadevergoeding. Voor de periode moet geen 

belasting betaald worden. 

 

Artikel 8 

 

Op het ogenblik van de aanvraag wordt de belasting contant geïnd tegen afgifte van een 

betalingsbewijs. De belasting is onmiddellijk eisbaar. Bij gebreke aan contante betaling, 

wordt deze belasting ingevorderd bij middel van een kohier. 

 

Artikel 9 

 

Bij gebrek aan aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 

belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur 

beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

 

Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van 

burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de 

motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is 

gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.  

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de 

derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen 

schriftelijk voor te dragen. 

  



 

 

Artikel 10 

 

Op de overeenkomstig artikel 9 ambtshalve vastgestelde belasting zal een belastingverhoging 

als volgt worden toegepast en afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden 

vermeld: - 100% bij een eerste overtreding; - 150% bij een tweede overtreding en vanaf een 

derde overtreding zal de belastingverhoging 200% van de ambtelijk in te kohieren belasting 

bedragen, met dien verstande dat een correcte aangifte de goede trouw in hoofde van de 

belastingschuldige volledig herstelt. 

 

Artikel 11 

 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en 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 of vanaf de 

kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 

 

Artikel 12 

 

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van geschillen terzake 

gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008, herhaaldelijk 

gewijzigd. 

 

Artikel 13 

 

Het reglement zal worden overgemaakt aan: 

 De toezichthoudende overheid 

 De financieel directeur 

 


