MACHTIGINGSAANVRAAG PRIVATISERING OPENBAAR DOMEIN.
(GR 17.12.2013, gewijzigd 25.02.2014, gewijzigd 19.12.17)
Aanvrager

Naam:
Adres:
Tel.:

Opdrachtgever

E-mail:
Naam:
Adres:
Tel.:
E-mail:

vraagt aan het CBS toelating voor inname van het openbaar domein
Adres + plaats van de inname (voetpad,
fietspad, rijbaan,…)
Aantal kalenderdagen
Periode

Van ……………………………… tot en met ………………………..

tot het plaatsen van (stelling, kraan,…)
+ aard van de werkzaamheden
(dakwerken, afbraakwerken,…)
Oppervlakte (L X B)
Voorziene verkeersimpact (beurtelingse
doorgang, omleiding,…)
Datum aanvraag
Handtekening

Deze aanvraag dient minimaal 1 week vóór de inname van het openbaar domein te worden bezorgd
bij de gemeentelijke administratie.
De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van de bij raadsbesluit van 19.12.2017
goedgekeurde gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein ingevolge
bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken.
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GR/2017/116 - BELASTING OP DE TIJDELIJKE PRIVATISERING VAN HET OPENBAAR DOMEIN AANPASSING.
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreft coördinatie van de onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april
1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit
van 25 februari 2014 houdende vaststelling van een gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering
van het openbaar domein voor de jaren 2014-2019;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling van de belasting op de
tijdelijke privatisering van het openbaar domein, aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 25 februari
2014, aan te passen als volgt
Art. 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de
tijdelijke privatisering van het openbaar domein.
Art. 2. De belasting is verschuldigd bij de tijdelijke privatisering van het openbaar domein naar
aanleiding van het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken (zoals
schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen,enz.) :
1) door het plaatsen of laten plaatsen van bouwmaterialen of bouwmaterieel (kranen, steigers,
constructies voor steenvang), afbraakmaterialen e.a. al of niet afgebakend door een afsluiting,
schutting of schutsel, hierna genoemd obstakels;
2) door het gebruik van een al of niet mobiele werf, waaronder o.a. wordt verstaan vrachtwagens,
bestelwagens, aanhangwagens e.a. die dienst doen voor de opstapeling of verwerking van
materialen, nodig voor de bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken, hierna
genoemd obstakels;
3) door het oprichten van loodsen, nodig zowel als tijdelijke vervanging van het gebouw waaraan
de werken worden uitgevoerd als voor de bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken
zelf, hierna genoemd obstakels;
4) door het plaatsen of laten plaatsen van een container, een vrachtwagen of aanhangwagen of
gelijkaardig hoofdzakelijk bestemd voor het opladen van afbraakmaterialen, hierna genoemd
containers.
Art. 3. Teneinde te kunnen overgaan tot tijdelijke privatisering van het openbaar domein dient aan
het college van burgemeester en schepenen een machtigingsaanvraag te worden gericht.
Naast de machtigingsaanvraag dient de belastingplichtige tevens een fiscale aangifte te doen die alle
elementen bevat die noodzakelijk zijn voor de berekening van de belastbare aanslag:
het toepassingsgebied;
het adres waar de tijdelijke privatisering zal gebeuren;
de vermoedelijke begin- en einddatum;
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de naam en het adres van de aanvrager;
de naam en het adres van de eigenaar (indien verschillend van aanvrager);
de vermoedelijke oppervlakte van het openbaar domein dat zal ingenomen worden.
Hetzelfde geldt voor iedere aanvraag tot verlenging. Iedere aanvraag tot verlenging moet minstens
acht dagen voor het verstrijken van de termijn aangevraagd worden.
De belasting is verschuldigd zolang de stopzetting van het gebruik van het openbaar domein aan het
gemeentebestuur niet betekend werd, tenzij in de machtiging een termijn bepaald werd in welk
geval het openbaar domein uiterlijk bij het verstrijken van die termijn moet worden vrijgegeven. Als
het openbaar domein vrijgegeven wordt voor de termijn bepaald in de machtiging, moet ook deze
voortijdige stopzetting aan het gemeentebestuur meegedeeld worden. Zolang dit niet gebeurt, blijft
de belasting verschuldigd.
Art. 4. Het bedrag van de belasting bedraagt:
Obstakels:
Per dag en per m2
€ 0,12
Minimumaanslag
€ 25,00
Bij inname van een afgelijnde parkeerplaats of
€ 1,25
een deel ervan
Bijkomend per dag en per parkeerplaats of een
deel hiervan

Containers:
Per dag en per container
€ 5,00
Bij inname van een afgelijnde parkeerplaats of
€ 1,25
een deel ervan
Bijkomend per dag en per parkeerplaats of een
deel hiervan
Elke begonnen dag wordt als een volledige dag beschouwd. Elk deel van een m² wordt als een
volledige m² beschouwd.
Art. 5. Zijn van de belasting vrijgesteld:
1) de tijdelijke privatisering door instellingen die ingevolge bijzondere wetten vrijgesteld zijn van
alle belastingen;
2) de tijdelijke privatisering voor bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken:
a) aan geklasseerde gebouwen en monumenten waarvan de uitvoering van de restauratie afhankelijk
is van het Hoger Bestuur voor Monumentenzorg en
b) door de Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen en de erkende sociale
huisvestingsmaatschappijen.
3) de tijdelijke privatisering voor bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken
gedurende de eerste zeven dagen. Er is in ieder geval een vergoeding verschuldigd voor de inname
van een parkeerplaats of een deel hiervan. Als de tijdelijke privatisering een langere termijn dan
zeven dagen inneemt, geldt de vrijstelling niet en is de belasting verschuldigd voor de gehele
periode;
4) het gedeelte van de oppervlakte dat dienst doet als luifel of doorgang waaronder de
voetgangers of fietsers kunnen passeren.
Tel 09 346 80 05
www.moerbeke.be
IBAN BE 92 0910 0030 9823
BIC GKCCBEBB

Gemeentehuis
Lindenplaats 7
B-9180 MOERBEKE
3/4

Art. 6. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het goed waardoor de tijdelijke privatisering
van het openbaar domein gebeurt en dient betaald te worden aan het aangesteld personeelslid van
de gemeente.
Voor de betaling van de belasting zijn desgevallend solidair en in solidum aansprakelijk: de
rechtsverkrijgers van de eigenaar, alsmede door de aanvrager van de machtiging, de huurder,
bewoner, bouwheer, architect evenals alle andere personen die bij de privatisering betrokken zijn.
Art. 7. Bij vaststelling van inname van het openbaar domein of van het afsluiten of versperren van
een straat zonder vergunning, zal de belasting zoals bepaald in dit reglement, verdubbeld worden,
met een minimum van € 100. Dit bedrag wordt beschouwd als de belasting voor de dag van de
vaststelling.
Als de inname blijft bestaan na de dag van de vaststelling, dient onverwijld een aanvraag te worden
ingediend voor verdere inname van het openbaar domein. De belasting hiervoor zal berekend
worden op basis van een verlenging zoals voorzien in artikel 3 van dit reglement. De periode voor de
berekening van de belasting zal ingaan de dag na de vaststelling.
Indien er geen aanvraag wordt gedaan binnen de drie werkdagen na het versturen van de vaststelling
van een onvergunde inname openbaar domein, zal de politie vaststelling doen teneinde de nietvergunde inname te laten verwijderen. De kosten om de niet-vergunde inname van het openbaar
domein te verwijderen, vallen volledig ten laste van de personen zoals voorzien in artikel 6 van dit
reglement. De periode dat de niet-vergunde inname van het openbaar domein heeft bestaan, zal ook
aangerekend worden conform het bedrag van de verlenging zoals voorzien in artikel 3 van dit
reglement.
Art. 8. Bij een laattijdige aanvraag, d.w.z. minder dan een week voor de inname, zal naast de
bestaande belasting een extra belasting bepaald worden van € 50.
Art. 9. De belastingplichtige is de aanvrager van de machtiging tot inname van het openbaar domein.
Indien geen aanvraag wordt ingediend, zal de belasting ambtshalve gevestigd worden lastens de
rechtspersoon of natuurlijke persoon zoals voorzien in artikel 6 en als deze niet gekend is, lastens de
eigenaar(s) van het perceel voor waar de inname is voorzien. Allen zijn hoofdelijk gehouden tot
betaling van de belasting.
Art. 10. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art.11. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 12. Diegenen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en schepenen, Lindenplaats 7 te 9180 Moerbeke binnen een termijn van
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval
worden overhandigd of per post verzonden worden.
Art. 13. Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het
gemeentedecreet en ter kennis gebracht aan de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via
de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252 §1 en door toezending van besluit zoals bedoeld in
artikel 253 §1, 3° van het gemeentedecreet.
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