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12. Gemeentebelasting op schutsels, stellingen en schoren
Motivering
Aanleiding en context
De belasting op schutsels, stellingen en schoren wordt aangepast. De belasting wordt vrijgesteld voor
een bedrag van 40 euro. Dit heeft het voordeel dat de kost van de verwerking en de kost voor diegene
die inneemt beperkt wordt.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen.
Argumentatie
De berekening van deze belasting, onafgezien van de grootte of aard van de schutsels, stellingen en
schoren minimaal de verplaatsing van het personeel meebrengt en bijgevolg een minimum
belastingbedrag verantwoordt. Voor kleinere en in tijd beperkte innames is het niet billijk om deze
belasting te heffen. Verder wegen de kosten niet op voor bedragen onder de 40 euro.
De aanvragen van inname openbaar domein vallen grotendeels in twee categorieën. De eerste zijn de
grote veelheid aan kleinere en kortere innames zoals verhuiswagen en liften. Deze categorie blijft
onder het bedrag van 40 euro. De tweede categorie zijn de grotere aanvragen, zoals voor de bouw
van een appartementsblok. Deze categorie zit ruim boven de 40 euro.
De financiële situatie van de gemeente.
Besluit
De raad beslist met 17 stemmen voor, bij 2 onthoudingen (Dirk Verhaert en Agnes Van Mechelen):
Artikel 1
Met ingang van 01.01.2017 en eindigend op 31.12.2019 wordt een belasting ingevoerd, met als
grondslag "de oppervlakte weg" die bij de uitvoering van bouwwerken wordt in bezit genomen en bij
middel van een schutsel, een container of enige andere afbakeningswijze wordt afgesloten. Deze taks
is eveneens van toepassing op de op het voetpad uitstekende stellingen of schoren welke al of niet op
de grond steunen.
Artikel 2
De belasting bedraagt 0,25 EUR per dag en per vierkante meter of gedeelte ervan voor de, door al of
niet doorzichtige schutsels, stellingen, schoren of op andere wijze, afgesloten of belemmerde weg of
weggedeelte. De belasting zal vanaf 40,01 euro aangerekend worden.
Artikel 3
De eerste dag en/of de eerste 40 euro van de inname wordt vrijgesteld van belasting.
Artikel 4
De taks is in éénmaal verschuldigd, onmiddellijk na de opruiming der schutsels.
Artikel 5
Bij de opstelling en de wegruiming zal de eigenaar of aannemer hiervan aangifte doen.

Artikel 6
Bij de afsluiting op de grenslijn van twee gemeenten zal alleen de afgesloten weg op het grondgebied
van Wijnegem belast worden.
Artikel 7
Zijn van belasting vrijgesteld:
- de schutsels, stellingen of schoren geplaatst voor gebouwen behorende aan de staat, provincie,
gemeente of daaraan ondergeschikte openbare besturen.
Artikel 8
Zijn eveneens van belasting vrijgesteld: de vorst- en stakingsperioden met een duur van tenminste vijf
achtereenvolgende dagen. De duur van de vorstperiode wordt bepaald zoals deze voor het Gewest
wordt vastgesteld door het Fonds voor Bestaanszekerheid der bouwarbeiders.
Voor de vaststelling van een stakingsperiode gelden de door de erkende syndicaten afgekondigde
begin- en einddatum.
De vrijstelling geldt alleen voor zover tijdens deze perioden werkelijk niet gewerkt werd aan het
afgesloten gebouw.
Artikel 9
De belasting treft de aanvrager van de vergunning.
Artikel 10
De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk aangifte doen bij het gemeentebestuur
De belasting gebeurt door middel van kohieren.
Artikel 11
Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de
belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het
college van burgemeester en schepenen 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 dertig kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
Artikel 12
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt
volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen.
Artikel 13
Dit belastingreglement vervangt alle voorgaanden terzake.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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