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Vestiging van een belasting op het privatief gebruik van het
openbaar domein.

De gemeenteraad,
Aanleiding
Naar aanleiding van de goedkeuring van het belastingreglement op het privatief gebruik
van het openbaar domein op 2 december 2019 werd o.a. opgemerkt dat het tarief
aanzienlijk verhoogd werd voor particulieren die voor korte termijn een container willen
plaatsen, een parkeerplaats willen garanderen voor een verhuiswagen, … Waardoor het
opportuun is om de tariefzetting van het reglement ‘belasting op het privatief gebruik
van het openbaar domein’ aan te passen naar analogie van de tarieven m.b.t. de
buurgemeenten.
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vestiging van een
belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein.
Feiten, context en argumentatie
Voor bouwen, herbouwen of verbouwen van gebouwen of voor het uitvoeren van andere
werken worden regelmatig schutsels, stellingen, containers, materialen, enz … op het
openbaar domein worden geplaatst. Ook wordt regelmatig de vraag gesteld naar het
instellen van een parkeerverbod op openbare parkeerplaatsen om toe te laten werken te
verrichten aan of in een privaat eigendom.
De gemeente is gerechtigd om alle efficiënte belastingen te heffen ter financiering van
het algemeen beleid.
De heffing van een belasting op de privatieve ingebruikname van het openbaar domein
wordt verantwoord doordat dit enerzijds inzet van ons gemeentepersoneel vereist en
anderzijds een belemmering betekent voor het gebruik van het openbaar domein door
derden.
Adviezen
/

Financieel
De inkomsten uit deze belasting worden jaarlijks ingeschreven in het meerjarenplan 2020
– 2025.
Besluit
met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van onze raad van 2 december 2019 houdende vestiging van een
belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein wordt opgeheven.
Art. 2. Een reglement houdende vestiging van een belasting op het privatief gebruik van
het openbaar domein wordt vastgesteld als volgt:
“Artikel 1. Voorwerp
Met ingang van 1 maart 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt
een belasting gevestigd op het tijdelijk innemen van het openbaar domein van de
gemeente voor privatief gebruik, bijvoorbeeld voor het plaatsen van schutsels, stellingen,
containers of materialen van allerlei aard of voor het instellen van een parkeerverbod bij
het uitvoeren van werken aan private eigendommen. Deze opsomming is niet limitatief.
De belasting is niet van toepassing bij activiteiten van cultureel of promotioneel nut.
Art. 2. Tarief
De belasting wordt vastgesteld op 1 euro per vierkante meter ingenomen oppervlakte
per dag.
Vanaf de 31e dag ononderbroken gebruik wordt de belasting verhoogd met 50% t.o.v.
het basisbedrag.
Vanaf de 45e dag ononderbroken gebruik wordt de belasting verhoogd met 100% t.o.v.
het basisbedrag.
Elke begonnen dag telt hierbij voor een volledige dag.
Art. 3. Definities
•
•
•
•

•

Openbaar domein: rijweg, fiets- of voetpad, bermen, groenstroken, beplantingen,
opritten en parkeerstroken.
Inname: het bezetten en gebruiken van een zone van het openbaar domein, zodat
het gebruik door derden onmogelijk is.
Parkeerverbod: het tijdelijk verbieden van parkeren in zones die normaal gezien
voor parkeren bestemd zijn. Een tijdelijk parkeerverbod wordt met verbodsborden
aangeduid.
Signalisatievergunning: vergunning die noodzakelijk is wanneer een deel van het
openbaar domein ingenomen wordt om werken uit te voeren. De signalisatie
waarschuwt de weggebruiker voor de gewijzigde verkeerssituatie, de gevaren en
verkeersbelemmering.
Parkeerplaats: plaats op het openbaar domein waar het toegelaten is om een
voertuig te parkeren. Bij de berekening van het tarief voor de inname van één
parkeerplaats wordt een lengte van 5,5 m en een breedte van 2 m = 11 m²
aangerekend.

Art. 4. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager, en bij ontstentenis van een aanvraag, de
uitvoerder van de werken of diegene die het openbaar domein inneemt. De belasting is
verschuldigd vanaf het moment van inname van het openbaar domein.

Art. 5. Aangifteplicht – toelating
Alvorens over te gaan tot de inname van het openbaar domein dient hiervoor een
schriftelijke toelating bekomen te worden van het gemeentebestuur. Hiertoe dient
minstens vijftien kalenderdagen voor de aanvang van de inname een aangifte ingediend
te worden bij het gemeentebestuur met vermelding van de juiste afmetingen en de juiste
duur van de inname van het openbaar domein. Voor elke wijziging met betrekking tot de
initieel aangegeven afmetingen en/of duur moet een bijkomende aangifte ingediend
worden.
De aanvrager moet de toelating op ieder ogenblik kunnen tonen aan een afgevaardigde
van de gemeente of aan de politie.
Het gemeentebestuur kan in de toelating steeds aanvullende voorwaarden opleggen ten
behoeve van de openbare veiligheid.
Art. 6. Ambtshalve vaststelling en belastingverhoging
§ 1. Bij gebreke van aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn 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 de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
college 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 betekening om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen. De belastingplichtige moet het bewijs leveren van de juistheid
van de door hem ingeroepen elementen.
§ 2. De overeenkomstig § 1 ambtshalve ingekohierde belasting kan verhoogd worden
met 50 %.
Art. 7. Ontruiming
Wanneer het openbaar nut het vereist, wanneer niet meer voldaan is aan de in de
toelating opgelegde voorwaarden of wanneer geen toelating werd bekomen, kan het
gemeentebestuur de opdracht geven om de ingenomen oppervlakte te ontruimen.
Bij weigering van de ontruiming kan deze uitgevoerd worden op kosten van diegene die
het openbaar domein inneemt of de uitvoerder van de werken.
Art. 8. Aansprakelijkheid
Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor eender welke schade die het gevolg is
van de inname van het openbaar domein. Diegene die het openbaar domein inneemt
draagt alle verantwoordelijkheid voor de door hem geplaatste obstakels. Hij is eveneens
aansprakelijk voor schade aan het openbaar domein die het gevolg is van deze inname.
Art. 9. Vrijstelling
§ 1. De belasting is niet verschuldigd:
- voor werken uitgevoerd door of in opdracht van openbare besturen;
- voor werken waarop het retributiereglement inzake werken aan nutsvoorzieningen op
het gemeentelijk openbaar domein van toepassing is.
§ 2. Er wordt een vrijstelling van retributie verleend voor de eerste 2 dagen van
de tijdelijke inname, op voorwaarde dat de ingenomen oppervlakte kleiner of
gelijk is aan 33 m².

Art. 10. Inning
§ 1. De belasting wordt i.f.v werkzaamheden na de beëindiging van de inname van het
openbaar domein ingevorderd bij wijze van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting is betaalbaar binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
§ 2. De belasting wordt i.f.v. inname van parkeerplaatsen (parkeerverbod) geïnd
voorafgaand aan de inname datum.
Art. 11. Praktisch
§ 1. De plaatsing van de parkeerverbodsborden zal gebeuren door de gemeentelijke
technische dienst, dit 24 uur voor het ingaan van het parkeerverbod. De
parkeerverbodsborden worden na afloop van het parkeerverbod terug opgehaald door de
technische dienst van de gemeente Herenthout.
§ 2. Signalisatieborden i.f.v. werken, uitgevoerd door nutsmaatschappijen, aannemers,
eigenaars van containers, … worden door de uitvoerder van de werken zelf geplaatst.
Art. 12. Verwijzingsbepaling
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen
gebeurt volgens de modaliteiten bepaald in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Art. 13. Slotbepaling
De beslissing van de gemeenteraad van 2 december 2019 ‘Vestiging van een belasting
op het privatief gebruik van het openbaar domein’ wordt opgeheven met ingang van 1
maart 2020 en wordt vervangen door onderhavig reglement.
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 maart 2020 voor een periode eindigend op 31
december 2025 en wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 t.e.m. 287 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.”
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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