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Gemeentebelasting - Inname van het openbaar domein Goedkeuren

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Carlo Gysens, voorzitter; mevrouw Nadja Vananroye, burgemeester; de heer Tom Vandeput, schepen;
mevrouw Valerie Del Re, schepen; mevrouw Karolien Mondelaers, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen;
de heer Gerald Corthouts, schepen; de heer Kevin Schouterden, schepen; de heer Michel Froidmont, schepen;
de heer Joost Venken, schepen; mevrouw Brigitte Smets, schepen; mevrouw Brigitta Grosemans,
gemeenteraadslid; de heer Frank Vandenhoudt, gemeenteraadslid; mevrouw Christa Tuch, gemeenteraadslid; de
heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Jean Lambrecks, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet,
gemeenteraadslid; de heer Rob Beenders, gemeenteraadslid; mevrouw Laurence Libert, gemeenteraadslid; de
heer Koen Beulen, gemeenteraadslid; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid; mevrouw Marijke Jordens,
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; mevrouw Lies Jans, gemeenteraadslid; de heer
Guido Fissette, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens,
gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; de heer Rik Dehollogne, gemeenteraadslid; de
heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Marc Collett,
gemeenteraadslid; de heer Eric Jorissen, gemeenteraadslid; mevrouw Kristel Vanquaethoven, gemeenteraadslid;
de heer Jan Wouters, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Ivo Konings,
gemeenteraadslid; de heer Frank Keunen, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer Steven Vandeput, gemeenteraadslid; mevrouw Katrijn Otte, gemeenteraadslid; mevrouw Sylvia Feytons,
gemeenteraadslid; de heer Peter Ramaekers, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct algemeen
directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Om een gemeentebelasting te kunnen heffen dient er een belastingreglement opgesteld te worden als
wettelijke basis.
Argumentatie
Inname openbaar domein door markten
Deze tarieven zijn al lang niet meer gewijzigd. Een aanpassing van de tarieven is nodig.
Samen met de tariefaanpassing worden er ook een aantal praktische regels aangepast zodat het
belastingreglement overeenkomt met de huidige werking op de markt.
Inname openbaar domein door werken / verhuizingen
Na evaluatie van de tarieven stellen we voor om de tarieven aan te passen.
Tarief signalisatieborden
Er wordt een forfaitair tarief ingevoerd voor signalisatie geplaatst bij inname van het openbaar domein
door werken / verhuizingen.
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Juridische grond
Artikel 41, 162 en 170§4 van de Grondwet;
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten, zoals gewijzigd;
De adviezen van FOD Economie, KMO middenstand en energie van 18 september en 29 oktober
2007 betreffende de organisatie van ambulante handel en betreffende de organisatie van
kermisactiviteiten.
Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 43, §2, 15°van het gemeentedecreet
De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van
de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op de inname van het openbaar domein goed vanaf 1
april 2018 behalve artikel 2.2. betreffende de inname ten gevolge van verhuizingen en van bouw- of
andere werken dat ingaat vanaf 1 mei 2018.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het retributiereglement op de prestaties geleverd door de stedelijke
uitvoeringsdiensten goed vanaf 1 mei 2018.

Bijlagen
1. Inname_2018_def_versie_2.pdf
2. retributie_prestaties_geleverd_door_stedelijke_uitvoeringsdiensten_def.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
De gemeentesecretaris
Koen Deconinck

de voorzitter
Carlo Gysens
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Artikel 1
Met ingang van 1 mei 2018 wordt er een retributie geheven op de prestaties geleverd door de stedelijke
uitvoeringsdiensten.
Hoofdstuk 1.

Retributie voor het verkopen van compostvaten en compostbakken

Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de bak of het vat aankoopt.
Artikel 3
De retributie bedraagt :
• Compostvat met beluchtingsstok: 16,50 euro
• Compostbak in kunststof: 38,50 euro
Artikel 4
De retributie dient contant betaald te worden. Indien de betaling niet contact kan gebeuren dient de
retributie betaald te worden na het toezenden van een factuur volgens de modaliteiten zoals vermeld op de
factuur. Bij niet-betaling zal de retributie ingevorderd worden conform artikel 94 van het gemeentedecreet.
Hoofdstuk 2.

Retributie voor het uitlenen van verkeerssignalisatie

Artikel 5
De retributie is verschuldigd door de persoon die de uitlening aanvraagt.
Artikel 6
-De retributie voor het uitlenen, plaatsen en weghalen inbegrepen, van materiaal voor verkeerssignalisatie
(zoals verkeersborden, flikker- en zwaailichten, e.a.)wordt vastgesteld:
• 12,00 euro per stuk voor de eerste dag
• 1,00 euro per stuk voor elke volgende dag
Wanneer er een bijkomende prestatie dient te worden geleverd, zoals het plaatsen van een nieuw
onderbord bij een verlenging van een vergunning, wordt dit beschouwd als een nieuwe plaatsing en wordt
er terug een retributie voor de eerste dag en volgende dagen aangerekend.
-De retributie voor het uitlenen, plaatsen en weghalen inbegrepen, van materiaal voor verkeerssignalisatie
(zoals verkeersborden, flikker- en zwaailichten, e.a.) in kader van een inname van het openbaar domein
voor verhuizingen / werken bedraagt forfaitair 25,00 euro per vergunning.
Wanneer er een bijkomende prestatie dient te worden geleverd, zoals het plaatsen van een nieuw
onderbord bij een verlenging van een vergunning, wordt dit beschouwd als een nieuwe plaatsing en wordt
er terug een forfaitaire retributie van 25,00 euro per vergunning.
-De retributie voor het verwijderen en terugplaatsen van wegneembare amsterdammers en gelijkaardige
materialen bedraagt 25,00 euro.
Gedurende de huurperiode valt het gebruik van het materiaal onder de verantwoordelijkheid van de
huurder. Bij vaststelling van beschadiging of verdwijning van het verhuurd materiaal zullen de kosten van
herstelling of wederaankoop ten laste van de huurder vallen.
Artikel 7
De retributie dient contant betaald te worden. Indien de betaling niet contact kan gebeuren dient de
retributie betaald te worden na het toezenden van een factuur volgens de modaliteiten zoals vermeld op de
factuur. Bij niet-betaling zal de retributie ingevorderd worden conform artikel 94 van het gemeentedecreet.
Hoofdstuk 3. Retributie voor algemene prestaties uitgevoerd door de stedelijke
uitvoeringsdiensten
Artikel 8
De retributie is verschuldigd door degene ten gunste van wie de prestaties werden uitgevoerd
Artikel 9
De retributie bedraagt
• Werkuren arbeider : 30,00 euro / uur – verhoogd met toegekende toelagen zoals avondwerk + 25%,
weekendwerk +100% en bij oproep +400%
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•
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•
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•
•

Straatveger met chauffeur: 65,00 euro / uur – verhoogd met toegekende toelagen zoals hoger vermeld
(enkel op uurloon)
Perswagen en kolkenzuiger met chauffeur: 60,00 euro / uur - verhoogd met toegekende toelagen zoals
hoger vermeld (enkel op uurloon)
Zwaar rollend materieel (verreiker, heftruck, graafmachine, wiellader, …) met chauffeur: 60,00 euro /
uur - verhoogd met toegekende toelagen zoals hoger vermeld (enkel op uurloon)
Verhuiswagen of zware vrachtwagen met chauffeur: 50,00 euro / uur - verhoogd met toegekende
toelagen zoals hoger vermeld (enkel op uurloon)
Lichte voertuigen met chauffeur: 40,00 euro / uur - verhoogd met toegekende toelagen zoals hoger
vermeld (enkel op uurloon)
Opslagruimte huur: 25,00 euro /m³ per maand - verhoogd met toegekende toelagen zoals hoger
vermeld (enkel op uurloon)

Hoofdstuk 4.

Retributie voor de werfdoeken

Artikel 10
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de werfdoek aankoopt.
Artikel 11
De retributie bedraagt 50,00 euro per werfdoek.
Artikel 12
De retributie dient contant betaald te worden. Indien de betaling niet contact kan gebeuren dient de
retributie betaald te worden na het toezenden van een factuur volgens de modaliteiten zoals vermeld op de
factuur. Bij niet-betaling zal de retributie ingevorderd worden conform artikel 94 van het gemeentedecreet.
Hoofdstuk 5. Retributie voor (bijkomende) ophalingen van afvalstoffen door de stedelijke
uitvoeringsdiensten en voor het afval van markten of evenementen
Artikel 13 Andere afvalstoffen
• Niet recycleerbare afvalstoffen
Voor tussentijdse, bijkomende ophaling van de hierboven vermelde niet-recycleerbare afvalstoffen, kan met
de stedelijke reinigingsdienst een overeenkomst afgesloten worden voor het ophalen per vrachtwagen van
dit huishoudelijk of hieraan gelijkgesteld afval met uitsluiting van schadelijk en giftig afval.
De retributie wordt vastgesteld op:
Verwerking: 12,5 euro per 0,5 m³;
Transport: 15 euro per rit.
Indien huishoudelijk afval aangeboden wordt in bordeaux standaardzakken (restfractie), vervalt de
verwerkingskost bij ophaling van minimaal 10 en maximaal 25 van deze zakken.
• Groot recycleerbaar afval
Voor de ophaling van groot recycleerbaar afval (bijvoorbeeld een ijskast of een kast), uitgezonderd puin,
glas, groenafval en KGA kan men bij de reinigingsdienst terecht. De hoeveelheid afval wordt beperkt tot 0,5
m³. De afvalstoffen moeten, niet hinderend, op het voetpad geplaatst worden.
De retributie wordt vastgesteld op 15,00 euro per rit.
Artikel 14 Afval van markten of evenementen
Afvalstoffen van markten dienen aangeboden te worden in de daarvoor voorziene evenementenzakken met
opdruk Hasselt evenementenstad.
De retributie wordt vastgesteld op :
• Restafval: evenementenzakken van 55 liter: 1,60 euro per zak (max. 15 kg)
• Restafval: evenementenzakken van 120 liter: 3,40 euro per zak (max. 25 kg)
Enkel voor evenementen
• Grofvuil – rolcontainers van 240 liter: 6,80 euro per lediging
• Grofvuil - rolcontainers van 1100 liter: 31,25 euro per lediging
• Grofvuil – afzetcontainers (15 of 30 m³): 0,15 euro per kg + 50,00 euro transport
Voor grote en middelgrote evenementen die beschikken over een door het College van burgemeester en
schepenen goedgekeurd milieuplan, kunnen recycleerbare afvalstoffen gratis laten ophalen.
Artikel 15
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de dienst of de zakken.
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Hoofdstuk 6. Retributie in verband met brandblussers
Artikel 16
De retributie is verschuldigd door de organisatie of vereniging die de uitlening aanvraagt.
De natuurlijke persoon die het uitleendocument ondertekent, geldt als verantwoordelijke voor de organisatie
of vereniging.
Artikel 17
-De retributie voor het vervangen van een leeggespoten, gebruikte of beschadigde brandblusser bedraagt
54 euro incl. BTW (poederbrandblusser 6 kg) of 103 euro incl. BTW (CO2 brandblusser 5 kg).
-Indien een brandblusser niet wordt ingeleverd binnen de gestelde inlevertermijn, wordt eveneens 54 euro
incl. BTW (poederbrandblusser 6 kg) of 103 euro incl. BTW (CO2 brandblusser 5 kg) aangerekend.
Hoofdstuk 7.

Slotbepalingen

Artikel 18
De beslissing vervangt de beslissing van 27 december 2017 met ingang vanaf 1 mei 2018.
Artikel 19
Deze verordening zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.
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