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GEMEENTERAAD
Zitting van 21 december 2021
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Marcel Van Looy, raadslid (N-
VA); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan 
Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, 
raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid 
(CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid 
(CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); 
mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid 
(N-VA); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); 
mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer 
Esther-Lynne Uyttendaele; de heer Tamara De Boey; de heer Johan Verhulst, algemeen 
directeur; de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Gwen Merckx, korpschef

Verontschuldigd:
de heer Hasan Bilici, raadslid (Vooruit)
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Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
Het reglement op de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein werd in 
zitting van 19 december 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd en gewijzigd in zittingen van 
25 mei 2020 en van 15 december 2020. Naar aanleiding van het nieuwe werkjaar en gelet op de 
ervaring met het nieuwe digitale platvorm Eaglebe voor het project inname openbaar domein 
(IOD) worden een aantal wijzigingen voorgesteld om de werking te verbeteren. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen in het reglement op de belasting op de 
tijdelijke privatisering en in het reglement inname openbaar domein goed te keuren.

Juridische grond
Grondwet, artikelen 41, 162 en 170 § 4.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 houdende goedkeuring van het reglement op 
de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, met latere wijzigingen.

Argumentatie
Naar aanleiding van de ervaringen van het afgelopen jaar, onder andere met het digitale 
EagleBe platform, worden een aantal gerichte wijzigingen in het reglement belasting op de 
tijdelijke privatisering van het openbaar domein voorgesteld:
1. Wat betreft de termijn voor het aanrekenen van spoedprocedure: (artikel 4 § 3):
Er wordt een extra administratieve kost aangerekend bovenop de belasting voor inname van 50 
EUR voor mensen die hun aanvraag laattijdig indienen voor de start der werken. De termijn 
hiervoor is nu tussen 'acht en drie werkdagen'. Voorgesteld wordt om dit te wijzigen naar tussen 
'vier en nul werkdagen'.
Het is gebleken dat 'tussen acht en drie werkdagen' in sommige gevallen een te ruime termijn 
is. Voorgesteld wordt om het maximum te brengen naar vier werkdagen.
Tevens wordt er nu geen spoedprocedure aangerekend voor aanvragen voor minder dan drie 
werkdagen of zelfs voor dezelfde dag. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat geen enkele 
aanvraag voor werken die starten minder dan drie werkdagen na aanvraag of voor dezelfde dag 
zou goedgekeurd worden. Na overleg met de politie blijkt dit niet werkbaar te zijn. Het is niet 
logisch dat iemand die bijvoorbeeld een vergunning verkrijgt voor dezelfde dag of voor de 
volgende werkdag geen spoedprocedure moet betalen en iemand die drie werkdagen ervoor 
een vergunning verkrijgt wel de spoedprocedure moet betalen.
Deze wijziging wordt ook doorgevoerd in het reglement inname openbaar domein. 
2. Wat betreft de aanrekening van een administratieve boete: (artikel 4 § 6):
Dit is een boetebedrag dat wordt aangerekend wanneer er geen vergunning werd aangevraagd 
en de controleur toch een inname vaststelt. Momenteel bedraagt de boete een half uurloon, 
namelijk 22,23 EUR. Er wordt voorgesteld dit bedrag te verhogen naar anderhalf uurloon, wat 
neerkomt op 66,68 EUR. Het is niet logisch dat iemand die een laattijdige aanvraag doet 50 EUR 
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extra moet betalen en iemand die totaal geen moeite doet om een aanvraag te doen, slechts 
22,23 EUR. Sommigen doen met opzet een foutieve aangifte bijvoorbeeld met verkeerde data 
om een kost voor spoedprocedure te vermijden of vragen te weinig oppervlakte aan. In deze 
gevallen is het ook aangewezen een extra boete te kunnen aanrekenen, wanneer dit blijkt na 
controle.
3. Tevens is gebleken dat het opportuun is om voor een puinafvalzak niet meer de vroegere 
basisoppervlakte van 6 m² aan te rekenen, maar dit te wijzigen naar 1 m² (artikel 3 § 5.C).
Deze wijziging wordt ook doorgevoerd in het reglement inname openbaar domein. 

Adviezen
mobiliteit: Gunstig advies.
politie iow: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2022 het reglement op de belasting op de tijdelijke privatisering van 
het openbaar domein te wijzigen.
Een exemplaar van het gecoördineerde reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Artikel 2
met ingang van 1 januari 2022 het reglement inname openbaar domein te wijzigen.
Een exemplaar van het reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
Gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein in sjabloon website
Gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein nieuwe versie
Gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein wijzigingen
Reglement inname openbaar domein nieuwe versie

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter
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