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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 26 maart 2020

Ruimte - Omgeving

Voor eensluidend uittreksel

algemeen directeur
Anja Neels

burgemeester-voorzitter
Walter Horemans

 
26 2020_CBS_00253 Inning van belastingen en retributies - Tijdelijke 

opschorting van belasting op inname openbaar domein 
en retributie op uitleen signalisatie indien de 
vergunning wijzigt ten gevolge van Covid-19 - 
goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans, burgemeester; de heer Jan Hendrickx, eerste schepen; de heer Stefaan 
Lambrechts, tweede schepen; mevrouw Suzy Put, derde schepen; mevrouw Ingeborg Van Hoof, 
vierde schepen; mevrouw Nadine Boekaerts, OCMW-voorzitter; mevrouw Anja Neels, algemeen 
directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De hele wereld wordt momenteel getroffen door een ongekende gezondheidscrisis ten gevolge van 
Covid-19. Ook de economie lijdt hier zeer hard onder. Waar mogelijk dienen we maatregelen te 
nemen om de economie te ondersteunen en de impact voor iedereen te beperken, zowel voor 
aannemers en leveranciers als voor particulieren.

Argumentatie
Om de impact te beperken, is het wenselijk om de belasting op inname openbaar domein en de 
retributie op het uitlenen van signalisatie tijdelijk op te schorten en dit voor signalisatievergunningen 
die gewijzigd worden ten gevolge de maatregelen die genomen werden om het coronavirus tegen te 
houden. Concreet betekent dit dat wanneer er aanvragen worden ingediend om 
signalisatievergunningen, die reeds afgeleverd waren, te wijzigen omdat deze door de eerder 
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vernoemde maatregelen niet konden doorgaan, er een vrijstelling wordt verleend voor deze wijziging, 
voor zover deze wijziging geen bijkomende kosten met zich meebrengt. Wanneer de vergunning over 
een langere periode wordt aangevraagd of wanneer er bijvoorbeeld wel signalisatie wordt ontleend 
daar waar dit bij de initiële aanvraag niet het geval was, worden enkel de meerkosten ten opzichte 
van de vorige vergunning aangerekend.

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht en is van toepassing voor signalisatievergunningen die 
geldig waren op of na woensdag 18 maart 2020, sinds deze dag zijn enkel nog essentiële 
verplaatsingen toegestaan.

Regelgeving: bevoegdheid
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op basis van artikel 56-57 van het Decreet 
Lokaal Bestuur.

Besluit
Artikel 1
Het college schort tijdelijk de belasting op inname openbaar domein en de retributie voor het uitlenen 
van signalisatie op volgens de hierboven beschreven voorwaarden.


