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Punt 2 :

Goedkeuring van een belastingsreglement op het privaat in
gebruik nemen van het openbaar domein voor de dienstjaren
2014 tot en met 2019.
______________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2013, houdende algemene
bepalingen voor de gemeentelijke belastingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met
260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Na beraadslaging,
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen).
BESLUIT :
Artikel 1 :
Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op
het privaat in gebruik nemen van het openbaar domein, tenzij deze ingebruikname reeds
aanleiding geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening inzake belasting
of retributie of toegestaan krachtens een contract.
Artikel 2 :
De belasting is verschuldigd door de persoon die de vergunning aanvraagt.
Artikel 3 :
Voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 wordt de belasting als volgt vastgesteld:
1)

Bezetten van de openbare weg voor het uitvoeren van werken en /of stapelen van
bouwmaterialen :
- minimum € 12,5 per dag tot 25 m²
- vanaf meer dan 25 m² : € 0,5 per dag en per m²

2)

Plaatsen van containers : € 31 per dag
Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag.

Artikel 4 :
Zijn vrijgesteld van de belasting :
-

het afladen van materiaal op het openbaar domein mits opruiming binnen de 24
uren
;
inzake containers : de 1e dag van de plaatsing (gedurende 24 uren) ;
de innames naar aanleiding van :
 het bouwen van woningen door erkende maatschappijen voor sociale
woningbouw
 het uitvoeren van werken aan gebouwen van openbare besturen.

Artikel 5 :
De belastingplichtige is gehouden uiterlijk 3 werkdagen vóór de bezetting, hiervan
aangifte te doen bij het Gemeentebestuur – dienst Infrastructuur – en alle voor de aanslag
noodzakelijke gegevens te verstrekken. Deze aangifte geldt eveneens voor de

vrijstellingen.
Bij gebrek aan een aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte wordt de belasting voorzien in artikel 3 ambthalve vastgesteld en verhoogd met
€ 50.
Artikel 6 :
De dienst Infrastructuur van het gemeentebestuur van Opwijk (de controleur der werken
of diens afgevaardigde) levert de vergunning af. Een kopie hiervan wordt overgemaakt
aan de Lokale Politie AMOW en aan de Financiële dienst van de gemeente.
Artikel 7 :
Bij de vergunning hoort een sticker waarop het volgnummer en de geldigheidsduur van de
vergunning vermeld staan. Deze sticker dient zichtbaar opgehangen te worden op de
betreffende locatie.
Artikel 8 :
De controle op de openbare weg gebeurt door het gemeentepersoneel.
Artikel 9 :
Verkeersborden en lichten worden door het gemeentebestuur gratis ter beschikking
gesteld.
Artikel 10 :
De belasting moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning om het openbaar
domein in gebruik te nemen. Bij de vergunningsaanvraag wordt een tweede bedrag gelijk
aan het bedrag van de belasting, als waarborg, in consignatie gegeven aan de
gemeenteontvanger of aan diens afgevaardigde.
De dienst Infrastructuur van de gemeente Opwijk (de controleur der werken of diens
afgevaardigde) kan bij de afgifte van de vergunning beslissen, om praktische redenen of
gelet op het relatief kleine bedrag van de vergunning, geen waarborg in consignatie te
geven.
Artikel 11 :
Bij gebreke aan contante betaling wordt de aanslag door het College van Burgemeester en
Schepenen ambtshalve ingekohierd en uitvoerbaar verklaard.
Artikel 12 :
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in voormelde zitting.
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