
Belastingreglement op de inname van het openbaar domein bij bouwwerken of ander ander werken

Artikel 1 : Er wordt voor de aanslagjaren 2016 t/m 2019 ten behoeve van de gemeente Heusden-Zolder belasting geheven op de
ingenomen oppervlakte van het openbaar domein bij bouw- en of andere werken.

Artikel 2 : Onder het innemen van het openbaar domein bij bouw- of andere werken wordt verstaan :

a) Het plaatsen of laten plaatsen van materiaal, materieel, evenals voertuigen (die in werkende toestand breder zijn dan 3
meter en die niet geparkeerd worden conform de verkeerswetgeving) nodig voor de uitvoering van de geplande
werken;

b) Het afsluiten of laten afsluiten van een deel van het openbaar domein bij bouw- of andere werken;

c) Wordt als openbaar domein beschouwd : percelen, ongeacht de eigendom, ingericht als openbaar domein.

Arikel 3 : De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning voor de inname van het openbare domein.

Artikel 4 : Voor het aanslagjaar 2016 wordt de belasting vastgesteld op :

a) Voor de inname van het openbaar domein zoals omschreven in artikel 2 : 

- voor innames van maximaal 14 dagen :
- gratis indien de inname maximaal 1 dag duurt;
- € 0,10 per m2 per dag indien de inname maximaal 14 dagen duurt;

- voor innames die langer dan 14 dagen duren (elk gedeelte van een maand geldt voor een volle maand) :
- € 0,15 per m2 per dag voor de eerste 3 maanden;
- € 0,20 per m2 per dag voor de volgende 3 maanden;
- € 0,30 per m2 per dag vanaf de zevende maand.

De belasting wordt berekend op de ingenomen oppervlakte van het openbaar domein. Voor het berekenen 
van deze oppervlakte, wordt elk deel van een vierkante meter voor één eenheid gerekend.

b) Voor het afsluiten van een straat :
Indien voor de inname van het openbaar domein het afsluiten van een volledige rijbaan noodzakelijk is, wordt een
aanvullende belasting vastgesteld van :
- € 250,00 per dag per straat;
- € 125,00 per halve dag (max. 4 uren) per straat.

Op het eerste verzoek van het gemeentebestuur moet, binnen de 24 uren, de ingenomen oppervlakte of de volledige
rijbaan worden vrijgemaakt, zoniet zullen deze werken uitgevoerd worden door of in opdracht van het gemeentebestuur en
worden de kosten verhaald op de aanvrager, en indien deze niet gekend is op de bouwheer.

Bij het niet, op voorhand, aanvragen van de inname worden de bovenstaande bedragen verdubbeld.

Artikel 5 : Voor de ingebruikname van het openbaar domein voor meer dan 14 dagen, dient er een waarborg betaald te worden aan
het gemeentebestuur van Heusden-Zolder aan € 25,00/m2 ingenomen openbaar domein met een minimum van € 500,00.

Artikel 6 : Het gemeentebestuur verbindt zich ertoe om de waarborg te storten nadat de vergunninghouder het bewijs levert van
correcte ingebruikname van het openbaar domein.
Dit bewijs wordt geleverd in de vorm van een attest opgesteld door de afdeling grondgebiedzaken.

Artikel 7 : Van de belasting zijn vrijgesteld, de inname van het openbaar domein bij :

a) Het oprichten of verbouwen van woongelegenheden door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door haar
gewestelijke en/of plaatselijke bouwmaatschappijen;

b) Werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen,
alsook de instellingen van openbaar nut;

c) De restauratie van als monument geklasseerde gebouwen, van gebouwen gelegen in een beschermde zone en van
niet-geklasseerde historische panden, als dusdanig door het college van burgemeester en schepenen erkend;

d) De tijdelijke inrichting van speelstraten, de organisatie van straatfeesten.

Artikel 8 : De belasting is contant betaalbaar na toezending of overhandiging van een betalingsuitnodiging.
       Bij gebrek aan contante betaling wordt het verschuldigde bedrag ingekohierd.

Artikel 9  :  De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,      
                          zoals gewijzigd.

Artikel 10  :  Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement zal worden afgekondigd en 
                     bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.




