
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E 

------------------------- ---------------------- 

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE 

D.D. 28 DECEMBER 2016 en 07 FEBRUARI 2017 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Martin Acke, schepen-voorzitter; 

Frank Bruggeman, burgemeester; 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck en 

Linda Vereecke, schepenen; 

Rik Laureys, voorzitter OCMW; 

Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Isabel Dellaert, 

Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Marleen Vanmaercke 

en Sigrid De Ridder, raadsleden; 

Guy Verbuyst, gemeentesecretaris; 

Verontschuldigd: Brent Meuleman, raadslid. 

----------------------------------------------------------------------------- 

OPENBARE ZITTING – PUNT 4R - CONTANTE BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN 

HET OPENBAAR DOMEIN DOOR VERHUISLIFTEN, CONTAINERS, WERFWAGENS, KRANEN, 

STAPELPLAATSEN VOOR BOUWMATERIALEN, ENZ. - HERNIEUWING 

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012; 

- Overwegende dat het aangewezen is noodzakelijke werken uit te laten 

voeren, maar de beperking van de termijn van inname zoveel mogelijk in de 

hand te werken; 

- Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente er toe noodzaakt 

tot invoering van rendabele belastingen; 

- Na beraadslaging.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 20 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Patricia De 

Meyer, Freddy De Vilder, Geert Asman, Karl Segers, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Steven De Vuyst, Johan De 

Jonghe, Jan Persoon, Marleen Vanmaercke en Sigrid De Ridder) bij 2 

onthoudingen (Luc Van Waesberghe en Isabel Dellaert): 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een contante 

belasting gevestigd op de tijdelijke inname van het openbaar domein door 

verhuisliften, containers, werfwagens, kranen, stapelplaatsen voor 

bouwmaterialen, enz. 

Artikel 2: - De belastingplichtige is de persoon die de vergunning aanvraagt. 

De vergunninghouder draagt alle aansprakelijkheid. De aanvrager kan de 

huiseigenaar zijn maar bijvoorbeeld ook de huurder, aannemer, verhuisfirma,… 

Artikel 3: -  Er wordt een belasting van 10,00 EUR aangerekend per begonnen 

dag te rekenen vanaf de 3de dag voor de inname van de berm, de stoep, het 

fietspad of in sommige gevallen over de rijbaan. 

Artikel 4: -  Van de belasting zijn vrijgesteld de innamen voor : 

- de werken aan gebouwen in opdracht van de staat, de gemeenschappen, de 

gewesten, de provincies, de gemeenten, eredienstbesturen, scholen, erkende 

sociale huisvestingsmaatschappijen en openbare instellingen. 



- de werken uitgevoerd in opdracht van de instellingen opgenomen in artikel 

180 van het WIB 

- de werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van het 

gemeentebestuur Zelzate en OCMW Zelzate 

Artikel 5: -  De aanvraag tot inname van het openbaar domein dient gericht te 

worden aan het gemeentebestuur van Zelzate : 

- Inname van maximaal 2 dagen : de aanvraag moet minstens 14 dagen op 

voorhand ingediend worden. 

- Inname van meer dan 2 dagen : de aanvraag moet minimum 4 weken op voorhand 

ingediend worden 

Een aanvraagformulier kan afgehaald worden op het secretariaat van de 

burgemeester of kan opgevraagd worden op de website www.zelzate.be. 

Zij vermeldt alle elementen (o.a. naam en adres aanvrager, opdrachtgever, 

adres werken, aard werken, eigenaar van de weg, afmetingen van de inname,  

voorziene periode,…) die noodzakelijk zijn. Hetzelfde geldt voor iedere 

aanvraag tot wijziging van de machtiging. Het vermelden van deze elementen 

geldt bovendien als aangifte op basis waarvan de belasting wordt gevestigd. 

Artikel 6: -  De belasting is contant te betalen na ontvangst van het 

overschrijvingformulier. Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting 

een kohierbelasting. 

Artikel 7: -  Bij inname van het openbaar domein zonder voorafgaande aangifte 

of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 

belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het 

gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

Artikel 8: -  Degenen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een 

bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Grote 

Markt 1 te 9060 Zelzate. 

Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, met redenen omkleed zijn, gedagtekend 

en ondertekend door de belastingschuldige of diens vertegenwoordiger. Het 

moet overhandigd of per post verzonden worden. De bezwaartermijn bedraagt 

drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift. Een ontvangstbewijs wordt 

afgeleverd. 

Artikel 9: -  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 

9bis (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. 

Artikel 10: -  Verwijl- of moratoriumintresten zijn op deze belasting 

toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op inkomsten. 

Artikel 11: -  Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden 

voor kennisneming. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

28 december 2016 en 07 februari 2017. 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

In opdracht: 

Guy Verbuyst Martin Acke 

Gemeentesecretaris Voorzitter 

http://www.zelzate.be/

