Besluit van de gemeenteraad van 28 augustus 2017
Belaslingreglementen • Inname van het openbaar domein bij bouw- of andere werken· Wijziging (2017_GR_00340)

Belastingreglement Op de inname van het openbaar domein bij bouw- of andere
werken - GR 28 augustus 2017

Artikel 1 - Heffingstermijn - belastbaar feit
Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2018 een belasting geheven op de ingenomen
oppervlakte van het openbaar domein bij bouw- of andere werken.
Artikel 2 - Begripsomschrijving
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 geplande werken;
b) het afsluiten of laten afsluiten van een deel van het openbaar domein bij bouw- of
verbouwingswerken.
Artikel 3 - Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning voor de inname van het openbaar
domein.
Artikel 4 - Tarief
Het tarief van de belasting wordt vastgesteld op:
•
•

voor de eerste maand: gratis;
vanaf de tweede maand: € 8,00 per m' per maand. Elk gedeelte van een maand geldt voor een
volle maand en voor aanvragen van verlengingen van innames worden de periodes opgeteld.

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.
Op het eerste verzoek van het stadsbestuur moet, binnen de 24 uren, de ingenomen oppervlakte
worden vrijgemaakt, zoniet zullen deze werken uitgevoerd worden door of in opdracht van de stad en
worden de kosten verhaald op de aanvrager, en indien deze niet bekend is op de bouwheer.
Artikel 5 - Vrijstellingen
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 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 als
stadsgezicht beschermde zone en van niet-geklasseerde historische panden, als dusdanig door
het college van burgemeester en schepenen erkend.
Artikel 6 - Wijze van invordering
De belasting moet bij de aanvraag van de vergunning voor de inname contant of elektronisch betaald
worden. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting.
Artikel 7 - Algemene bepalingen
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het
decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 8 -Inwerkingtreding - overgangsmaatregel
Onderhavig reglement treedt onmiddellijk in voege:
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