RETRIBUTIEREGLEMENT OP
TIJDELIJK IN GEBRUIK NEMEN VAN
OPENBARE WEG TGV WERKEN VOOR
OPRICHTEN, AFBREKEN,
HERBOUWEN OF VERANDEREN VAN
GEBOUWEN
DIENSTJAREN 2015 T.E.M. 2018

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/12/2014

Artikel 1:
Voor de dienstjaren 2015 t.e.m. 2018 wordt ten voordele van de gemeente een belasting
geheven op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg voor het plaatsen van
bouwmaterialen, hijstoestellen, stellages, schotten en andere voorwerpen ter
gelegenheid van werken voor het oprichten, afbreken, herbouwen of veranderen van
gebouwen.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd vanaf de 1ste dag van de inname van het openbaar domein
en bedraagt 0,50 euro/m²/dag met een minimum van 25 euro.
De oppervlakte die in aanmerking wordt genomen, is diegene van de fictieve afbakening
die rond het voorwerp of de groep voorwerpen, die de openbare weg innemen, kan
getrokken worden.
De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Bij
gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en wordt
het een kohierbelasting.
Artikel 3:
De belasting is verschuldigd door de aannemer van de werken. De bouwheer is voor de
betaling hoofdelijk aansprakelijk.
Artikel 4:
1. De aanvraag tot inname van het openbaar domein dient gericht te worden aan het
gemeentebestuur van Londerzeel. Zij vermeldt alle elementen (o.a. naam en
adres aanvrager, opdrachtgever, adres werken, aard werken, voorziene periode,
plan of schets, …) die noodzakelijk zijn voor het berekenen van de belasting. De
belasting is verschuldigd zolang het ophouden van het gebruik van het openbaar
domein aan het gemeentebestuur niet betekend werd.
2. Naar aanleiding van deze aangifte wordt aan de aanvrager een vergunning
afgeleverd voor het tijdelijk in gebruik nemen van het openbaar domein.
3. De aanvrager die:
I.
de termijn van het bezetten van het openbaar domein wenst te verlengen,
is gehouden uiterlijk de dag, vóór het verstrijken van de termijn vermeld in
de vergunning, hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur van
Londerzeel.
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II.
III.

de ingenomen oppervlakte wil uitbreiden, is gehouden uiterlijk de dag vóór
de uitbreiding van de oppervlakte hiervan aangifte te doen bij het
gemeentebestuur van Londerzeel.
de termijn van het bezetten van het openbaar domein wenst in te korten,
is gehouden uiterlijk de dag na het ophouden van deze bezetting hiervan
aangifte te doen bij het gemeentebestuur van Londerzeel.

Het vroegtijdig beëindigen van de bezetting kan pas aanvaard worden vanaf het moment
dat dit aan het gemeentebestuur wordt medegedeeld. In het andere geval zal de
belasting verschuldigd zijn voor de periode waarvoor aangifte werd gedaan zoals vermeld
in artikel 4, 1.
Artikel 5:
Het totaal bedrag van de belasting moet betaald worden binnen de maand die volgt op
het einde van de bezetting van het openbaar domein.
Artikel 6:
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de Hogere Overheid worden
overgemaakt.
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