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STAD MECHELEN
INDIRECTE BELASTING OP HET TIJDELIJK INNEMEN VAN DE OPENBARE RUIMTE.
Vergadering 24 september 2013.
De gemeenteraad van de stad Mechelen;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op artikel 119 en 119bis van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van 1
december 2009;
Gelet op artikel 3 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van 1 december 2009
betreffende de begrippen openbare weg, voetpad en parkeerplaats;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 27 november
2012.
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 november 2013, voor een termijn eindigend op 31 december
2019, wordt een indirecte belasting geheven op het tijdelijk innemen van de
openbare ruimte door het plaatsen van schutsels, stellingen, kranen, containers,
betonbakken, bouwmaterialen, bouwafval, werktuigen en voertuigen ter
gelegenheid van bouwen of verbouwen (inclusief schilderwerken en/of
gevelreiniging) van onroerende goederen.
De inname van de openbare ruimte wordt belast volgens de ingenomen
oppervlakte.
Artikel 2 - De inname van de openbare ruimte door schutsels, stellingen, kranen,
containers, betonbakken, bouwmaterialen, bouwafval, werktuigen en voertuigen
wordt belast als volgt:
- inname voetpad: 0,20 euro per ingenomen m² per dag;
- inname parkeerplaatsen waar geen gebruik gemaakt wordt van parkeermeters
of parkeerautomaten: 0,35 euro per ingenomen m² per dag;
- inname openbare weg: 0,50 euro per ingenomen m² per dag;
met een minimumaanslag van 30,00 euro.
- afsluiten van een straat: 50 euro voor de 1ste dag; per volgende dag een
surplus van 25 euro.
Artikel 3 - Voor het plaatsen van schutsels, stellingen, kranen, betonbakken,
bouwmaterialen, bouwafval, werktuigen en voertuigen ter gelegenheid van
bouwen of verbouwen (inclusief schilderwerken en/of gevelreiniging) van
onroerende goederen is de belasting verschuldigd door de natuurlijke of
rechtspersoon die de openbare ruimte inneemt.
De natuurlijke of rechtspersonen die de bouwheren zijn en in wier opdracht de
schutsels, stellingen, kranen, betonbakken, bouwmaterialen, werktuigen en
voertuigen zijn geplaatst in de openbare ruimte zijn eveneens hoofdelijk
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aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Voor het plaatsen van containers is deze belasting verschuldigd door de
natuurlijke of rechtspersonen in wier opdracht de containers zijn geplaatst in de
openbare ruimte. De natuurlijke of rechtspersoon die de openbare ruimte inneemt
door het plaatsen van containers is eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting.
Artikel 4 - Wanneer de openbare ruimte wordt ingenomen door schutsels, stellingen,
kranen, containers, betonbakken, bouwmaterialen, werktuigen en voertuigen op
één of meerdere parkeerplaatsen waar gebruik gemaakt wordt van
parkeermeters of parkeerautomaten, wordt de onder artikel 2 bedoelde belasting
opgevoerd van 0,35 euro tot 0,81 euro per ingenomen m² per dag met een
minimumaanslag van 60,00 euro.
De in onderhavig artikel gevorderde belasting stelt de belanghebbende vrij van
het recht dat door middel van de parkeerautomaten te kwijten is.
Artikel 5 - Worden van de belasting vrijgesteld:
- de openbare besturen, in de mate dat de gebouwen worden gebruikt voor
openbaar nut;
- de door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen erkende sociale
huisvestingsmaatschappijen;
- de onderwijsinstellingen;
- de NMBS, "De Lijn".
Artikel 6 - Voor deze belasting geldt de aangifteplicht, voorafgaand aan het belastbare feit
en met nauwkeurige omschrijving van de ingenomen oppervlakte, als volgt:
-

enkel inname van parkeerplaatsen: minimum 3 werkdagen voorafgaand aan
de inname van de openbare ruimte;

-

elke andere inname van de openbare ruimte dan enkel parkeerplaatsen,
waarvoor geen beslissing van het college van burgemeester en schepenen
nodig is: minimum 5 werkdagen voorafgaand aan de inname van de
openbare ruimte;

-

elke andere inname van de openbare ruimte dan enkel parkeerplaatsen,
waarvoor een beslissing van het college van burgemeester en schepenen
nodig is: minimum 30 werkdagen voorafgaand aan de inname van de
openbare ruimte;
Een beslissing van het college van burgemeester en schepenen is nodig
wanneer bij de inname van de openbare ruimte minstens aan één van de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
•
•
•
•
•
•
•

minder dan één meter breedte van het voetpad blijft vrij
inname van het fietspad of gedeelte ervan
gehele of gedeeltelijke straatafsluiting
een omleiding is noodzakelijk
minstens één rijstrook verminderd
éénrichtingsverkeer wordt ingesteld of opgeheven
de rijrichting van de straat verandert
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Een verlenging van de aangevraagde periode dient minimum 1 werkdag
voorafgaand aan de nieuwe periode aangevraagd te worden.
Artikel 7 - Bij gebreke aan aangifte, bij niet-tijdige of onnauwkeurige aangifte door de
belastingplichtigen, wordt de aanslag van ambtswege gevestigd op grond van de
beschikbare gegevens en op de wijze bepaald in artikel 7 van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging worden
toegepast van 50 % op het niet aangegeven gedeelte en afzonderlijk in het
kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld bij een eerste overtreding.
Bij volgende overtredingen zal, onafgezien van het feit of deze overtredingen
plaats hebben binnen eenzelfde aanslagjaar, een verhoging van 200 % worden
toegepast.
Artikel 8 - De daartoe beëdigde aangestelden van het stadsbestuur zijn gemachtigd alle
inbreuken op deze verordening vast te stellen.
Artikel 9 - De belasting wordt door middel van een kohier ingevorderd.
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 10 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
N A M E N S D E G E M E E N T E R A A D:
De Secretaris,
(get.) Erik Laga

De Voorzitter,
(get.) Christiaan Backx

