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Inname openbaar domein 
Belastingreglement 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 april 2013 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 5 januari 2015 

 

Artikel 1.- 

Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt 
een belasting geheven op de inname van het openbaar domein bij bouwwerken, 
verbouwingswerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken. 

Artikel 2.- 

De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de inname van het openbaar 

domein en bij ontstentenis van een aanvraag de uitvoerder van de werken of de 
degene die het openbaar domein inneemt. 

Artikel 3.- 

Alvorens tot de inname van het openbaar domein mag worden overgegaan dient 
toelating te worden verkregen. 

Zo deze toelating niet is verleend, zal de ingenomen oppervlakte op het openbaar 
domein worden vrijgemaakt door of in opdracht van de gemeente en zullen de 
kosten verhaald worden op de veroorzaker en indien deze niet bekend is op de 

bouwheer. 

Artikel 4.- 

De belasting, behoudens wat betreft de inname van het openbaar domein door 
containers, is verschuldigd vanaf de eerste dag van de effectieve inname van het 
openbaar domein 

Ieder begonnen dag wordt gerekend voor een volle dag. 

De belasting is verschuldigd zolang de stopzetting van de inname van het openbaar 

domein niet ter kennis is gebracht van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 5.- 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld: 

a. Aankondigingsborden, spandoeken, … die een inname aankondigen: gratis; 
b. Containers: 

• Inname voor de eerste twee opeenvolgende kalenderdagen: gratis; 
• Inname vanaf de 3de kalenderdag: 5,00 euro per begonnen dag. 
• Andere innamen: 0,50 euro per m² per dag. 

Artikel 6.- 

Vrijstelling van deze belasting wordt toegestaan wanneer de tijdelijke inname het 

gevolg is van onderstaande werken: 
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a. Werken van openbaar nut; 

b. Bouwwerken waarvan de gemeente of het OCMW bouwheer is; 
c. Werken uitgevoerd door of in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor 

Sociaal Wonen en de door haar erkende sociale huisvestigingsmaatschappijen. 

Artikel 7.-  

De belasting wordt ingekohierd. 

Artikel 8.- 

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen 

terzake 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. 

Artikel 9.- 

Afschrift van deze beslissing zal - voor nodig gevolg - aan de toeziende overheid 
worden overgemaakt. 


