Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Ieper

Stad MESEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 30 DECEMBER 2019
Aanwezig : EVRARD Sandy, burgemeester-voorzitter; DEVELTER Kim, HELLEM Maïté, VERDRU Melanie,
schepenen; TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, VERAMME Kristof, LIPPINOIS Alien, WYBO
Evelyne, gemeenteraadsleden; FLORISSOONE Patrick, algemeen directeur.
Punt 22 van de dagorde : Heffing van een contantbelasting op de inname van het openbaar domein voor de
jaren 2020 – 2025.
DE RAAD,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op de omzendbrief BA 2019/2 dd. 15 februari 2019 van het Agentschap Binnenlands Bestuur,
houdende coördinatie van de onderrichtingen inzake de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat het openbaar domein regelmatig wordt ingenomen omwille van werken door particulieren,
verhuizingen, … De inname van het openbaar domein kan bestaan uit het plaatsen van containers voor
bouwafval, stellingen aan gevels, verkeersborden voor parkeerverbod , nadars, … Dit zorgt telkens voor
verkeersbelemmeringen of belemmeringen voor voetgangers op het voetpad.
Overwegende dat de opbrengst van deze belasting onmisbaar is tot het behouden van het evenwicht in het
budget;
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;

B E S L U I T eenparig :

Art. 1 : Voor een termijn die ingaat op 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt ten gunste van de
stad Mesen een contantbelasting geheven op de inname van het openbaar domein bij het uitvoeren
van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken o.a. schilderwerken,
verhuiswerken, afbraakwerken, zandstralen e.a..
Art. 2 : De belasting is verschuldigd voor :
1° het plaatsen van materiaal, materieel en voertuigen, die nodig zijn voor de uitvoering van de
geplande werken.
2° het afsluiten of laten afsluiten van een deel van het openbaar domein.
Art. 3 : De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de machtiging tot inneming van het openbaar
domein.
Art. 4 : De belasting wordt vastgesteld op 10,00 euro per aanvraag, te verhogen met 2,00 euro per dag
inname vanaf de derde dag.
Art. 5 : De contantbelasting wordt via overschrijving op de rekening van het stadsbestuur gestort of contant
ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek aan betaling wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.
Art. 6 : Van de belasting zijn vrijgesteld de innamen voor werken die worden uitgevoerd door of in opdracht
van het Vlaams gewest, de stad, het OCMW, of nutsmaatschappijen.
Art. 7 : § 1. De aanvraag tot inname van het openbaar domein dient gericht te worden aan het stadsbestuur,
ten minste 7 kalenderdagen voor de geplande inname. Een aanvraagformulier wordt door het
stadsbestuur ter beschikking gesteld.
De aanvraag vermeldt alle elementen (o.a. naam en adres aanvrager, opdrachtgever, adres
werken, aard werken, eigenaar van de weg, voorziene periode, duur van de inname, plan of
schets, …). Hetzelfde geldt voor iedere aanvraag tot wijziging van de machtiging. De belasting is

verschuldigd zolang het ophouden van het gebruik van het openbaar domein aan het
stadsbestuur niet betekend werd.
§ 2. Naar aanleiding van deze aangifte wordt aan de belastingschuldige een vergunning afgeleverd
voor de inname van het openbaar domein. Deze vergunning dient verplicht geafficheerd op de
plaats waar de inname van het openbaar domein gebeurt.
§ 3. Deze aangifte geldt tevens als fiscale aangifte.
§ 4. De belastingschuldige die:
1° de termijn van de privatisering wenst te verlengen is gehouden uiterlijk drie dagen vóór het
verstrijken van de termijn vermeld in de vergunning, hiervan aangifte te doen bij het
stadsbestuur.
2° de termijn van de inname wenst in te korten is gehouden uiterlijk de dag na het ophouden van
de inname hiervan aangifte te doen bij het stadsbestuur.
Het vroegtijdig beëindigen van de inname kan pas aanvaard worden vanaf het moment dat
dit aan het stadsbestuur wordt medegedeeld. In het andere geval zal de belasting
verschuldigd zijn voor de periode waarvoor aangifte werd gedaan zoals vermeld in artikel 7 §
1.
Art. 8 : Indien geen aangifte werd ingediend, zal de vaststelling gebeuren door een daartoe beëdigd beambte
van het stadsbestuur door middel van een proces-verbaal en getekend voor kennisname door de
uitvoerder van de werken of de verantwoordelijke die op de werf aanwezig is.
Art. 9 : Bij innamen van het openbaar domein zonder voorafgaande aangifte of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingschuldige ambtshalve belast volgens de gegevens
waarover het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
De overeenkomstig dit artikel ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 20 %. Het
bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.
Art. 10 : De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bij het college van burgemeester en schepenen
bezwaar indienen tegen deze belasting of tegen een belastingverhoging. De indiening en de
behandeling van het bezwaar gebeurt volgens de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Art. 11 : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel VII, (vestiging
en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en
controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9
(rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest;
rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft
o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op
de inkomsten betreffen.
Art. 12 : Dit reglement wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid.
Art. 13 : Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 t/m 288 van het Decreet
Lokaal Bestuur.
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