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Belasting op inname openbaar domein - aanpassing reglement

Motivering
Aanleiding en context
In het kader van de verdere digitalisering zullen alle aanvragen tot inname van het openbaar domein
digitaal worden ingediend en verwerkt via de website van de gemeente Zele, www.zele.be, Digitaal
Loket.
Om een gelijke behandeling te garanderen wordt de vrijstelling van deze belasting enkel nog
voorbehouden aan het eigen bestuur en aan de met haar verbonden entiteiten.

Juridische grond



Artikel 40 § 3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie – en gemeentebelastingen

Argumentatie en advies




De gemeente wenst de administratieve afhandeling van vergunningen inname openbaar
domein te digitaliseren en te vereenvoudigen en maakt hiervoor gebruik van het digitaal platform
EagleBe. Alle aanvragen tot inname openbaar domein moeten digitaal gebeuren dit wil zeggen
via het digitaal loket van de Gemeente Zele.
De artikelen 1 en 2 van het reglement worden in die zin aangepast.
Voorts wordt - om het gelijkheidsbeginsel maximaal te respecteren - de onvoorwaardelijke en
onbeperkte vrijstelling enkel nog voorzien voor de gemeente zélf, het OCMW, het AGB en de
Politiezone Zele-Berlare.
Dit vraagt om een aanpassing van art. 3 van het reglement.

Budget / Visum
Niet van toepassing

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
Met ingang van 1 maart 2021 worden volgende artikelen in het reglement “belasting inname van het
openbaar domein” aangepast:
Artikel 1.
....
C) voor materiaal, materieel evenals voertuigen nodig voor de uitvoering van werken geplaatst
op het openbaar domein, evenals voor het afsluiten van een deel van het openbaar domein bij
bouw- of andere werken:
 de eerste vier kalenderdagen: gratis
 vanaf de vijfde kalenderdag: 6,00 EUR per vierkante meter en per begonnen maand, ongeacht
het gaat over de inname van een parkeerplaats of niet.
Voor de belastbare zaken vermeld onder punten A) en B) kan het schepencollege voor speciale
gelegenheden vrijstelling van de belasting verlenen. De hiertoe genomen beslissing zal voor
bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Artikel 2.
De aanvraag voor de inname van het openbaar domein zoals vermeld onder artikel 1 punt C),
dient digitaal te gebeuren via de website van de gemeente Zele, www.zele.be, Digitaal Loket.
Artikel 3.
Van de belasting zijn vrijgesteld de inname van het openbaar domein ten gevolge van:

werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van het gemeentebestuur, OCMW,
AGB, of de politiezone Zele-Berlare

de restauratie van als monument geklasseerd gebouwen, van niet-geklasseerde
historische panden, als dusdanig door het college van burgemeester en schepenen erkend.
Artikel 2.
Alle andere artikelen blijven ongewijzigd.
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