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ARTIKEL 1
Er wordt voor een termijn ingaand op 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2024 een
gemeentebelasting gevestigd op de inneming van het openbaar domein van de stad Halen, tenzij deze
ingebruikname van het openbaar domein het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst.

ARTIKEL 2
De belasting is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt.

ARTIKEL 3
De belasting wordt vastgesteld als volgt: € 0,50 per m² en per dag dat het openbaar domein wordt of
is ingenomen.

ARTIKEL 4
De belastingplichtige is gehouden, minstens 1 week voor de inneming, hiervan aangifte te doen bij het
college van burgemeester en schepenen en alle voor het berekenen van de aanslag noodzakelijke
gegevens te verstrekken.

ARTIKEL 5
Bij gebreke van aangifte binnen de in art. 4 gestelde termijn of in geval van onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege belast. Dit volgens de gegevens
waarover het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. De ambtshalve
vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van
drie jaar, volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt echter met 2 jaar verlengd bij
overtreding van huidige belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling
schade te berokkenen.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college per
aangetekend schrijven aan de belastingplichtige de motieven om gebruik te maken van deze
procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, met inbegrip van de wijze van bepaling van
deze elementen en vermelding van het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen, volgend op de datum van de verzending
van de betekening, om zijn opmerkingen hierover schriftelijk voor te dragen.
De overeenkomstig art. 5 van ambtswege ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag van
25 %, met een minimum van 50 euro.
Het bedrag van deze vorderingen wordt eveneens ingekohierd.
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ARTIKEL 6
De overtredingen op de aangifteplicht, zoals vermeld in art. 4 van huidig reglement, worden
vastgesteld door beëdigde ambtenaren. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben
bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel is geleverd.

ARTIKEL 7
De belasting wordt ingevorderd met een kohier.
De kohieren worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met invordering belaste financieel
beheerder, die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt
zonder kosten voor de belastingplichtigen Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de
gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van
onderhavig reglement.

ARTIKEL 8
De belastingplichtige (eiser of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen, binnen de zes maanden vanaf de verzending van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag, of vanaf de datum van de inning van de belasting
indien dit op een andere wijze dan per kohier gebeurde.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en
schepenen worden ingediend. Het bezwaarschrift mag eveneens tegen ontvangstbewijs worden
overhandigd aan het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat het speciaal
daarvoor aanwijst. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger
en vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige en tevens het
voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen.
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat het speciaal daarvoor aanwijst bericht
schriftelijk ontvangst binnen de acht dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.
De belastingplichtige kan tevens de verbetering aanvragen van materiële vergissingen zoals dubbele
aanslag, rekenfouten enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting
betrekking heeft niet werd goedgekeurd.

ARTIKEL 9
Huidige verordening is van toepassing vanaf de afkondiging ervan.

ARTIKEL 10
Deze verordening wordt aan het bijzonder administratief toezicht onderworpen.
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