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Betreft :
Vaststellen van de belasting op inname openbaar domein
De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het feit dat het aangewezen is de inname van openbaar domein voor private doeleinden
in tijd en ruimte tot een minimum te beperken;
Gelet op artikel 170 §4 van de grondwet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 17/12/2019 waarbij deze belasting werd vastgesteld en
de aanpassing dd. 25/06/2019;
BESLUIT met éénparigheid
Artikel 1 : Vanaf het dienstjaar 2022 wordt door het gemeentebestuur een retributie geheven op
het voorbehouden van parkeerplaatsen voor activiteiten met een winstgevend karakter, met
uitzondering van alle marktactiviteiten op donderdag en kermisactiviteiten.
Artikel 2 :
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld :
- 5 euro per dag per uitgetekende parkeerplaats
- 5 euro per 5 lopende meter per dag, indien geen parkeerplaats is uitgetekend
Als parkeerplaats wordt beschouwd : een op het wegdek afgebakend parkeervak of een vak
van 5 lopende meter in een op het wegdek afgebakende parkeerstrook, naargelang het geval.
Artikel 3 :
Voor activiteiten met een winstgevend karakter wordt de retributie als volgt vastgesteld:
- < 10 m2 :
40 euro per maand
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- 10 – 20 m2 :
- 20 – 40 m2 :

75 euro per maand
150 euro per maand

Artikel 4 : De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de winstgevende activiteit.
Bij gebreke van een aanvraag of bij onvolledige aanvraag wordt van ambtswege belast volgens
de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.
Artikel 5 : De retributie moet betaald worden uiterlijk op het ogenblik van de inname, zoals
bepaald in de toelating van de burgemeester om het openbaar domein in gebruik te nemen.
Artikel 6 : Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 7 : Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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