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BEHEERSING EN ONTWIKKELING
Financiële dienst
contantbelasting tijdelijke ingebruikname openbaar
domein - aanslagjaren 2018-2019 - goedkeuring

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Claus, voorzitter; de heer Erik Broeckx, burgemeester; de heer Koen Dehaen, schepen; de
heer Steve D'Hulster, schepen; mevrouw Lieve Voets, schepen; mevrouw Goele Custers, schepen;
mevrouw Gitta Vanpeborgh, schepen; mevrouw Ilse Lacante, schepen; mevrouw Chris De Ridder,
OCMW-voorzitter-schepen; mevrouw Ingrid Pira, raadslid; de heer Walter Duré, raadslid; de heer
Naranjo Decamps, raadslid; mevrouw Davina De Herdt, raadslid; de heer Tom Van Grieken, raadslid;
mevrouw Annemie Huygh, raadslid; mevrouw Kristel Verrelst, raadslid; de heer Raymond Boudewijns,
raadslid; de heer Dirk Rochtus, raadslid; de heer Ronny Vervoort, raadslid; de heer Peter Smol,
raadslid; de heer Pieter Reijniers, raadslid; de heer Peter Mous, raadslid; de heer Eddy Cloostermans,
raadslid; mevrouw Dalia Basurco, raadslid; mevrouw Gwenda Gaublomme, raadslid; mevrouw Ivy
Schwieger, raadslid; de heer Marc Meire, raadslid; mevrouw Sophie Hermans, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Mark Schampaert, raadslid; mevrouw Leen Van Acker, raadslid

Stemming
Stemming volgens fractie
- 15 stem(men) voor: Erik Broeckx; Koen Dehaen; Steve D'Hulster; Lieve Voets; Goele Custers; Gitta
Vanpeborgh; Ilse Lacante; Chris De Ridder; Davina De Herdt; Dirk Rochtus; Ronny Vervoort; Peter
Smol; Pieter Reijniers; Gwenda Gaublomme; Jan Claus
- 12 onthouding(en): Ingrid Pira; Walter Duré; Naranjo Decamps; Tom Van Grieken; Annemie Huygh;
Kristel Verrelst; Raymond Boudewijns; Peter Mous; Eddy Cloostermans; Dalia Basurco; Ivy Schwieger;
Marc Meire

Beschrijving
Aanleiding en context
De toelating tot het ingebruiknemen van het openbaar domein dient vanaf 26 maart 2018 elektronisch
te worden aangevraagd en betaald.
Het belastingreglement dient te worden aangepast naar een contantbelasting ingevolge deze nieuwe
procedure van aanvraag tot inname van het openbaar domein en de wijze van betaling.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.
Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het
vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het
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gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de
gemeente.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad heft met ingang van 26 maart 2018 het belastingreglement op de tijdelijke
ingebruikneming van openbaar domein, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2016,
op.
Artikel 2
Met ingang van 26 maart 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
contant te betalen belasting geheven volgens de oppervlakte ingenomen op het openbaar domein
voor het plaatsen van materialen en materieel, stellingen, containers, afsluitingen, werfketen,
torenkranen, betonpompen, chapewagens, hoogtewerkers, bouwliften, verhuisliften, graafmachines,
... (niet limitatieve opsomming) - en alle andere constructies, voertuigen, machines en werktuigen.
Artikel 3
De belasting bedraagt 0,50 euro per m² per dag ingenomen op het openbaar domein vanaf de derde
dag van de inname tot zolang de toestand blijft bestaan.
Artikel 4
Voor de specifieke inname van parkeerplaatsen waarvoor een parkeerretributie is verschuldigd,
bedraagt de belasting vanaf de eerste dag van de plaatsing 0,80 euro per m² per dag met
uitzondering van zon- en feestdagen en op 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap).
De contantbelasting van parkeerplaatsen buiten de betalende zone wordt berekend zoals in artikel 3
van dit reglement.
Artikel 5
Wanneer er voor de inname het plaatsen van een parkeerverbod noodzakelijk is, is hiervoor een
retributie verschuldigd van 44,00 euro per aanvraag. Deze retributie omvat de plaatsing en
verwijdering van de borden door de stad Mortsel. Er wordt geen retributie aangerekend voor het
uitlenen van de borden. Het is verboden om eigen of bij een externe firma gehuurde
parkeerverbodsborden te plaatsen.
Artikel 6
In volgende gevallen dient er voor de ingenomen oppervlakte geen contantbelasting betaald te
worden:
§1. Bij het bouwen of bij werken door of voor rekening van de staat, het Vlaamse Gewest, provincie,
stad, openbare instellingen en erkende instellingen van openbaar nut.
§2. Bij het bouwen van jeugd- en sportlokalen waarvoor een stedelijke toelage wordt verleend.
Artikel 7
§1. De belasting wordt geheven ten laste van de ondernemer of de persoon die de betrokken werken
uitvoert of de ruimte op het openbaar domein inneemt.
§2. De betaling dient op elektronische wijze te gebeuren bij de aanvraag.
§3. Het openbaar domein kan pas worden ingenomen na betaling van de contantbelasting.
Artikel 8
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§1. De aanvraag tot inname van het openbaar domein dient online ingediend te worden via de
website van stad Mortsel (iod.mortsel.be). Het is mogelijk om langs te gaan bij het stadsonthaal om
daar uw aanvraag in te dienen.
§2. Deze aanvraag geldt tevens als fiscale aangifte.
Artikel 9
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd
volgens de gegevens waarover het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar of
beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve inkohiering van de belasting betekent het college aan de
belastingplichtige per aangetekend schrijven de motieven om gebruik te maken van deze procedure,
de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en
het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
die volgt op de datum van de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk in te
dienen.
Artikel 10
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan 50% van de
belasting zelf.
Artikel 11
De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake,
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenbeslechting van de provincie- en gemeentebelastingen.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
get.) S. HERMANS

De voorzitter
get.) J. CLAUS

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De algemeen directeur

De voorzitter

Sophie HERMANS

Jan CLAUS
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