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34 27. BELASTING OP INNAME OPENBAAR DOMEIN

Aanleiding

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025.

J u ri d i sche g ron d, toe pa ssel ijke regelgevi ng

Het Decreet over het lokaal bestuurvan 22 december2Ol7, artikel 40 $3 en 4!, t4o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art.41 van het
Decreet van 22 december 2077 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel I7O $4;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
De omzendbrief KBIABB 2Ot9/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichti n gen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de noodzakelijkheid tot vervanging van het reglement inzake de belasting op
schutsels, stellingen, kranen, containers, betonbakken, bouwmaterialen, e.d. geplaatst op
het openbaar domein van d.d. 16 december 2Ot4;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

Het is nodig dat de gemeente een belasting heft op de inneming van het openbaar domein om de
kosten inzake administratie en toezicht te drukken.

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting.
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Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Met ingang van 1 janua ri 2O2O en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
belasting geheven op elke inname openbaar domein op het grondgebied van de gemeente
Willebroek.

Artikel 2: Definities

Onder een 'inname openbaar domein'wordt verstaan elke bezetting van het openbaar domein
dewelke het openbare karakter en daarbij horend het normale gebruik van het openbaar domein
tijdelijk verhindert of beperkt. Hieronder wordt onder meer verstaan (niet limitatieve lijst): het
plaatsen van parkeerverbod, stelling, container, verhuiswagen met lift, kraan/hoogtewerker,
werfzone,... op het openbaar domein.
Uitgesloten worden bezettingen van het openbaar domein met een permanent en/of repetitief
karakter: terrassen, verkoopwaren, fietsenrekken, reclamepanelen en dergelijke.

Artikel 3: Berekeningsgrondslag en tarieven

De belasting op de inname openbaar domein bedraagt € 0,25 per ingenomen m2 en per dag met
een minimum van:

€ 30,00 voor elke vergunning aangevraagd uiterlijk 5 werkdagen voor het begin van de
inname openbaar domein;

€ 60,00 voor elke vergunning aangevraagd minder dan 5 werkdagen maar uiterlijk 3
werkdagen voor het begin van de inname openbaar domein;

€ 120,00 voor elke vergunning_aangevraagd minder dan 3 werkdagen voor het begin van
de inname openbaar domein.

De belastbare innames openbaar domein op de grenslijn tussen twee gemeenten worden alleen
belast voor het gedeelte dat zich bevindt op het grondgebied van de gemeente Willebroek.

Artikel 4: Vergunning

Voor de inname openbaar domein is een vergunning vereist dewelke wordt afgeleverd door het
college van burgemeester en schepenen of diens afgevaardigde.
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Deze vergunning bepaalt de voorwaarden waaraan de inname openbaar domein dient te voldoen

Artikel 5: Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door diegene die de vergunning tot inname openbaar domein heeft
aangevraagd en vanaf het moment dat de vergunning wordt afgeleverd, ongeacht of de inname
openbaar domein al dan niet plaatsvindt.

Artikel 6: Sancties

De inname openbaar domein wordt bijkomend gesanctioneerd aan de hand van de GAS-
regelgeving wanneer de inname reeds plaatsvindt alvorens voor betreffende inname een
vergunning werd aangevraagd en afgeleverd.
Deze sanctionering is cumulatief ten overstaan van de belasting vermeld onder artikel 3,

Artikel 7: Vrijstellingen

Vrijstelling van belasting is voorzien

a) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van de gemeente Willebroek;
b) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van andere overheden;
c) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van nutsbedrijven;
d) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van de scholen gehuisvest op het

grondgebied van de gemeente Willebroek;
e) Voor elke inname openbaar dcimein in opdracht van het Centraal Kerkbestuur Willebroek of

diens rechtsopvolger;
f) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van een sociale huisvestingsmaatschappij

met maatschappelijke zetel te Willebroek of diens rechtsopvolger;
g) Voor evenementen goedgekeurd door de gemeente Willebroek, met inbegrip van

buu rtfeesten en speelstraten ;
h) Voor het plaatsen van parkeerverbod in functie van een huwelijk, beperkt tot 5

parkeerplaatsen.

Artikel 8: Kwijtschelding

De belasting kan eveneens worden kwijtgescholden op vraag van de vergunninghouder wanneer
deze uiterlijk 1 werkdag voorafgaand aan de start van de vergunde inname openbaar domein de
gemeente Willebroek schriftelijk in kennis stelt van het niet doorgaan van de vergunde inname
openbaar domein.
Er zal in voorkomend geval wel nog een forfaitair bedrag van € 15,00 worden aangerekend.

Artikel 9: Wijze van invordering

Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd
Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste 30 juni van het jaar dat volgt op
het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 1O: Verwijzingsregel

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
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Artikel 11: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2Ot7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overèenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van22 december 2OL7 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter

donderdag 19

Handteken i ng CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester d

Voor eensluidend uittreksel :

ber 2019

19
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