
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 april 2014 

HERVASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT PLAATSEN BOUWMATERIALEN OP DE VOETPADEN, 
STRATEN, OPENBARE PLEINEN EN WEGEN - PERIODE 2014-2019. 

Art.1:  Voor een termijn beginnend op 01.05.2014 en eindigend op 31.12.2019 worden de volgende 

belastingen geheven voor het plaatsen van bouwmaterialen op voetpaden, straten, openbare 
pleinen en wegen: 

A. voor het plaatsen buiten de rooilijn van afsluitingen, stellingen, bouwmaterialen, steunen van 
kranen, kranen, enz.. langsheen de te bouwen, te herstellen, te veranderen, te her- of verbouwen 
of af te breken bouwwerken: 0,25 euro per strekkende meter en per dag.  
De diepte van de inname langsheen de bouwwerken hiervoor vermeld ten opzichte van de rooilijn is 
beperkt tot een halve meter. Alles daarboven wordt beschouwd als niet-palend aan de te bouwen, 
te herstellen, te veranderen, te her- of verbouwen of af te breken bouwwerken. 

B. voor het plaatsen van afsluitingen, stellingen, bouwmaterialen, steunen van kranen, kranen, e.d., 
toegelaten mits bijzondere machtiging van het college van burgemeester en schepenen op een 
gedeelte van de openbare weg, niet palend aan de te bouwen, te herstellen, te veranderen, te her- 
of verbouwen of af te breken bouwwerken: 0,25 euro per m² en per dag. 

Art.2:  De belastingplichtige is de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die aannemer is van de 
bouwwerken. De aannemer die de materialen heeft geplaatst en subsidiair de bouwheer zijn de de 
belasting solidair verschuldigd. 

Art.3:  Het plaatsen van afsluitingen, stellingen, materieel, materialen en dergelijke is slechts toegelaten 
na voorafgaandelijke schriftelijke aangifte ervan aan het gemeentebestuur met opgave van de 
datum en de vermoedelijke duur van de plaatsing, de afmetingen en de in te nemen oppervlakte en 
na het bekomen van de machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen.  
De aangifte moet gebeuren vooraleer de inname gebeurt. In de aangifte moet duidelijk de datum 
van aanvang van de inname en het aantal lopende (en diepte ten opzichte van de rooilijn) of 
vierkante meters opgenomen worden evenals de termijn van inname (vermoedelijke einddatum) en 
een schets van de inname palend of niet palend aan het privaat perceel. 
Ook het wegnemen van afsluitingen, stellingen, materieel, materialen dient aan het 
gemeentebestuur schriftelijk (per brief, fax of email) gemeld te worden. 
 
De belasting wordt vastgesteld op basis van de aangifte. 
In geval van vaststelling dat de aangifte niet overeenstemt met de vaststellingen ter plaatse, of bij 
gebreke aan aangifte, worden de opmetingen en vaststellingen van de belastbare oppervlakten 
verricht door het gemeentebestuur. Hierbij worden gedeelten van een m² of van een strekkende 
meter, welke de halve m² of de halve strekkende meter niet overschrijden, niet in aanmerking 
genomen. Terwijl ze wel in rekening worden gebracht wanneer ze de halve m², respectievelijk de 
halve strekkende meter overtreffen. In ieder geval is ten minste de belasting voor een m² of voor 
een strekkende meter verschuldigd. 
De breedte van het werkelijk gebruikt gedeelte van het openbaar domein wordt steeds in 
aanmerking genomen, de ingangen worden niet meegerekend.  

Art.4:  Op ieder verzoek van de aangestelde ambtenaar zal de toelating van het college van burgemeester 
en schepenen getoond moeten worden. 

Art.5:  Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 3 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige 
of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het 
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de 
reden 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 bezwarentermijn van dertig dagen die start op de derde 
werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet. 

Art.6:  Bij laattijdige, onvolledige of ontbrekende aangifte wordt een administratieve geldboete van 500 
euro opgelegd. 

Art.7:   De belasting en de administratieve geldboete worden ingevorderd door middel van een kohier, met 
toepassing van de bepalingen van 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. 

Art.8:  De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende hervaststelling van het 
belastingreglement op het plaatsen van bouwmaterialen op voetpaden, straten, openbare pleinen 
en wegen- periode 2014-2019 - wordt opgeheven met ingang van 1 mei 2014.  


