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ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012
Aanwezig:
Geert Daems: burgemeester-voorzitter;
Anja Leflot, Jef Wauters: schepenen;
Jules Scheerens, Louis Van Den Broek, Rigo Huyskens, Jos Voet, Sabine
Indekeu, Geert Vleugels, Gunther Vleugels, Gust Van den Bruel (bijgestaan
door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18
Gemeentedecreet), Karina Smets, René Wouters, Marina Clé, Rist Heylen,
Ann Peeters, Liesbeth Piot: raadsleden;
Rob Goris: secretaris.
Verontschuldigd:
Maurice Ooms, Hilde Van Looy: schepenen;
Jef Van Bael: OCMW voorzitter / schepen
Mark Verhaegen, Stijn Cools: raadsleden;

BESLISSING: Belasting op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- en andere werken voor de
aanslagjaren 2013 tot en met 2019.
De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
met 13 ja-stemmen
tegen 1 neen-stem (Gust Van den Bruel )
bij 3 onthoudingen (Louis Van Den Broek, René Wouters, Ann Peeters)
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op de ingenomen
oppervlakte van het openbare domein ten laste van diegenen die:
a) materiaal, materieel, evenals voertuigen (die in werkende toestand breder zijn dan 3 meter) die niet geparkeerd
worden conform de verkeerswetgeving, nodig voor de uitvoering van geplande werken, plaatst of laat plaatsen, ten
gevolge van bouwwerken;
b) bij bouw- of verbouwingswerken, een deel van het openbaar domein afsluit of laat afsluiten.
Artikel 2:
De belastingvoet wordt als volgt vastgesteld:
- € 3,00 per m² voor de eerste 5 dagen voor werken van korte duur (maximaal 5 dagen);
- € 6,00 per m² per maand voor de eerste zes maanden;
- € 12,00 per m² per maand voor de volgende zes maanden;
- € 19,00 per m² per maand voor vanaf de dertiende maand;
Een gedeelte van een maand geldt voor een volle maand, behoudens voor de eerste vijf dagen.
Artikel 3:
De belasting wordt vastgesteld volgens de ingenomen oppervlakte van het openbaar domein.
Voor het berekenen van deze oppervlakte, wordt elk deel van een vierkante meter voor één eenheid gerekend.
Artikel 4:
Op het eerste verzoek van het gemeentebestuur moet, binnen de 24 uren, de ingenomen oppervlakte worden vrijgemaakt,
zoniet zullen deze werken uitgevoerd worden door of in opdracht van de gemeente en worden de kosten verhaald op de
aanvrager, en indien deze niet bekend is op de bouwheer.
Artikel 5:
De aanvraag tot inname van het openbaar domein dient gericht te worden aan het gemeentebestuur van Hulshout ten
minste 21 kalenderdagen voor de geplande inname. Een aanvraagformulier kan afgehaald worden op de technische dienst
van het gemeentebestuur of kan opgevraagd worden op de website www.hulshout.be van de gemeente.
Zij vermeldt alle elementen (o.a. naam en adres aanvrager, opdrachtgever, adres werken, aard werken, eigenaar van de
weg, voorziene periode, plan of schets, …). Tevens dient de belastingplichtige aangifte te doen van al de elementen die
noodzakelijk zijn voor het berekenen van de belasting.
Artikel 6:
1

Van de belasting zijn vrijgesteld de inname van het openbaar domein ten gevolge van:
a) het oprichten of verbouwen van woongelegenheden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of door
haar gewestelijke en/of plaatselijke bouwmaatschappijen;
b) werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van openbare besturen, en daarmee gelijkgestelde instellingen,
alsook de instellingen van openbaar nut;
c) de restauratie van als monument geklasseerde gebouwen, van gebouwen gelegen in een als stadsgezicht
beschermde zone en van niet-geklasseerde historische panden, als dusdanig door het college van burgemeester en
schepenen erkend.
Artikel 7:
Bij gebreke van een aangifte 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 zoals
voorzien in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd.
Artikel 8:
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag
van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 9:
De belasting wordt geïnd door middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van
burgemeester en schepenen. De belastingschuldigen ontvangen kosteloos een aanslagbiljet.
De belasting is betaalbaar binnen twee maanden te rekenen van de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 10:
De vestiging en de 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, zoals herhaaldelijk gewijzigd.
Artikel 11:
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het onderzoek de commodo et incommodo, dan zal deze verordening als
definitief aanzien, aan de hogere overheid worden overgemaakt.
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