Belastingreglement voor het privaat gebruik van het openbaar domein – Hinder veroorzaakt door
inname of reservatie van de openbare weg voor private werken of door tijdelijke signalisatie.
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015.
Juridische grond
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak te voorzien in de nodige financiële
middelen voor de werking van het gemeentebestuur, evenals voor de uitvoering van de nodige
investeringen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 22 december 2012, houdende vaststelling van het
algemeen reglement inzake bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen;
Overwegende dat het past een belasting vast te stellen voor het privaat gebruik van het openbaar
domein (alleen op openbare weg) of door tijdelijke signalisatie naar aanleiding van werken, andere
dan werken door nutsmaatschappijen, of door reservatie van het openbaar domein (alleen op
openbare weg) door plaatsing van signalisatie;
Overwegende dat openbare weg in deze gedefinieerd wordt als de rijbaan tussen de boordstenen of
wegmarkeringen die de rand van de rijbaan aanduiden;
Gelet op artikel 170 §4, artikel 41 en artikel 162 van de grondwet;
Gelet op artikel 42 §3 van het gemeentedecreet;
Besluit
Art.1. Er wordt met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019
ten voordele van de gemeente een belasting geheven voor elk tijdelijk privaat gebruik van de
openbare weg onder gelijk welke vorm, gelijkgronds, onder- of bovengronds naar aanleiding van
werken, andere dan door de nutsmaatschappijen, of voor reservatie van de openbare weg door
plaatsing van signalisatie.
Art.2. Onder tijdelijk privaat gebruik van de openbare weg naar aanleiding van werken wordt
verstaan:
het fysiek innemen van een opgegeven zone op de openbare weg voor het plaatsen van materialen
(bouwmaterialen, afbraakmaterialen, grondoverschotten,…) en/of materieel (recipiënten,
werktuigen, voertuigen, verhuis- en transportwagens, werfinrichting en tijdelijke werfhuisvesting, …)
gedurende een periode langer dan vier uur, voor het uitvoeren van werken op private eigendommen.
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Art.3. Onder tijdelijk plaatsen van signalisatie op de openbare weg wordt verstaan: ·
het reserveren van een opgegeven zone op de openbare weg door middel van verkeerssignalisatie
met het oog op het fysiek innemen van deze zone voor het plaatsen van materialen
(bouwmaterialen, afbraakmaterialen, grondoverschotten,…) gedurende een periode langer dan vier
uur en/of materieel (recipiënten, werktuigen, voertuigen, verhuis- en transportwagens,
werfinrichting en tijdelijke werfhuisvesting,…) gedurende een periode langer dan vier uur, ten
behoeve van het uitvoeren van werken op private eigendommen.
Art.4. De belasting is niet van toepassing op de gevallen van gebruik van de openbare weg die reeds
aanleiding geven tot het heffen van een andere belasting of retributie ten voordele van de
gemeente, evenals wanneer de standplaats toegewezen wordt bij openbare aanbesteding of
krachtens een concessiecontract.
Art.5. De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie de vereiste machtiging gegeven werd tot
de inname of reservatie van de openbare weg. De machtigingsaanvraag dient te gebeuren aan de
hand van het formulier “Machtigingsaanvraag tot het tijdelijk innemen of reserveren van de
openbare weg”. Dit formulier moet minstens vijf werkdagen voor de aanvang van de periode waarop
de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend. Het vermeldt alle elementen die noodzakelijk zijn
voor de berekening van de belasting.
Hetzelfde geldt voor elke wijzigingsaanvraag.
De belasting is verschuldigd voor de periode bepaald in de machtiging of tot het ophouden van de
inname of reservatie wordt betekend aan het gemeentebestuur indien dit valt voor het einde van de
termijn die in de machtiging bepaald is.
Art.6. Het intrekken van de machtiging bij politiemaatregel wegens een fout van de betrokkene of
het afzien van deze laatste van het genot van de gegeven machtiging, brengt voor de
belastingplichtige geen enkel recht mee op terugbetaling van reeds gestorte sommen.
Art.7. De belasting is verschuldigd zonder dat de betrokkene kan aanspraak maken op enig
onherroepelijk recht van concessie noch van erfdienstbaarheid op de openbare weg, doch
integendeel dat de betrokkene de plicht heeft bij het eerste verzoek van de overheid het toegestaan
gebruik op te heffen of te beperken, zonder daarom aanspraak te kunnen maken op enige
vergoeding.
De betaling van de belasting brengt voor de gemeente geen enkele speciale toezichtstaak mee. Het
privaat gebruik van de openbare weg gebeurt op eigen risico van de begunstigde van de machtiging
en onder zijn verantwoordelijkheid.
Art.8. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op € 1 (één euro)/m²/begonnen dag.
Art.9. Voor de berekening van de belasting is de oppervlakte die dient in aanmerking genomen te
worden, die van de kleinste rechthoek of cirkel die fictief rond het voorwerp of de groep voorwerpen
die de openbare weg bezetten, kan getrokken worden.
Bij het reserveren van een zone op de openbare weg door plaatsing van tijdelijke signalisatie wordt
de rechthoek bepaald door de kleinste rechthoek die fictief rond de signalisatie kan getrokken
worden.
Bij het reserveren van een zone op de rijweg voor plaatsen van tijdelijke signalisatie wordt de
rechthoek bepaald door de afstand tussen de signalisatie in meter vermenigvuldigd met 2,5 m (halve
rijweg).
De rechthoekige zone wordt door de aanvrager op het formulier van de machtigingsaanvraag
schetsmatig opgegeven met vermelding van de afmetingen.
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Art.10. Bij niet-betaling van voornoemde belastingen worden deze door het college van
burgemeester en schepenen ingekohierd.
Art.11. Dit besluit vervangt elk voorgaand besluit dat op dezelfde materie van toepassing is.
Art.12. Onderhavige beslissing voor kennisgeving over te maken aan de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant.
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