
BELASTING OP DE OPSLAGPLAATSEN VAN MATERIALEN, BOUWSTOFFEN, 
HOUTEN PLANKEN, RUWE STAMMEN, BRANDSTOFFEN EN ALLE 
VOORWERPEN OF GOEDEREN, GEVESTIGD OP PRIVATE GROND.  

Artikel  1.-
Er wordt een belasting geheven op de opslagen van materialen, bouwstoffen, houten 
planken,  ruwe  stammen,  brandstoffen,  enz,...,  gevestigd  op  private  grond 
aangenomen voor de dienstjaren 2014 en 2015.

Artikel  2.  
Het bedrag van deze belasting is vastgesteld op 2,00 EUR per vierkante meter De 
belasting  wordt  ingevorderd  door  middel  van  een  kohier.  De  belastingplichtige 
ontvangt  zonder  kosten  een  aanslagbiljet.  De  belasting  dient  betaald  te  worden 
binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel  3.-
Al de stapel- en opslagplaatsen die niet beschut zijn door een gebouw waarvoor een 
onroerende voorheffing wordt betaald, zijn aan onderhavige belasting onderworpen.

Artikel  4.-
De belasting is verschuldigd door wie zulk een stapelplaats opricht.

Artikel  5.-
Ieder  jaar,  gedurende  de  maand  januari,  zijn  de  belastingplichtigen  die  onder 
toepassing vallen van het huidig reglement ertoe gehouden schriftelijk de bestaande 
stapelplaatsen bij het gemeentebestuur aan te geven met vermelding van hun juiste 
oppervlakte.  Indien het over nieuwe stapelplaatsen gaat,  dient de aangifte ervan 
gedaan te worden binnen de drie dagen na hun oprichting.

Artikel 6.-  
De  belastingplichtige  moet  vrije  toegang  verlenen  tot  de  al  dan  niet  bebouwde 
onroerende  goederen
die  een  belastbaar  element  kunnen  vormen of  bevatten  of  waar  een  belastbare 
aktiviteit  wordt  uitgeoefend,   aan het  lid  of  de leden van het  gemeentepersoneel 
aangeduid  door  het  college  van  burgemeester  en  schepenen  bevoegd  om  een 
controle een onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met het 
reglement.
Iedereen  die  beschikt  over  boeken  en  bescheiden  die  noodzakelijk  zijn  voor  de 
vestiging van de belasting is verplicht om die zonder verplaatsing voor te leggen op 
verzoek van het  lid  of  de leden van het  gemeentepersoneel  aangeduid door  het 
college.
Bij gebrek aan aangifte binnen het vastgesteld termijn in het reglement en in geval 
van  onjuiste,  onvolledige  of  onnauwkeurige  aangifte  zal  de  belastingplichtige  van 
ambtswege  belast  worden  volgens  de  gegevens  waarover  het  gemeentebestuur 
beschikt.
Vooraleer wordt  overgegaan tot vestiging van de ambtshalve belasting brengt het 
gemeentebestuur
de belastingplichtige met een aangetekende brief  op de hoogte  van de redenen 
waarom  gebruik  gemaakt  wordt  van  deze  procedure,  de  elementen  waarop  de 



belasting is  gebaseerd evenals de wijze  van bepaling van die  elementen en het 
bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen, te rekenen 
vanaf  de  derde  werkdag  die  volgt  op  de  verzending  van  kennisgeving,  om  zijn 
opmerkingen schriftelijk mee te delen. De belasting mag niet worden gevestigd vóór 
die termijn verstreken is. 
In geval van  ambtswege inkohiering wordt de verschuldigde belasting verhoogd  met  
het  bedrag dat gelijk is aan het dubbele van de verschuldigde belasting.
De inbreuken op huidig reglement worden vastgesteld door het lid of de leden van het 
gemeentepersoneel aangeduid door het college en die bevoegd zijn  om een conrole 
of  een onderzoek in   te  stellen  envaststellingen te  verrichten in  verband met  de 
toepassing van het belastingreglement en zijn diverse bepalingen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijs van het tegendeel.

Artikel  7.-
De oppervlakte van de stapelplaats zal door de beambten van het bestuur bepaald 
kunnen  worden.   In  geval  van  betwisting,  mogen  de  belanghebbenden  tot  een 
tegenstrijdige meting doen overgaan.

Artikel  8.-
De belasting is voor het hele jaar verschuldigd, te rekenen vanaf één januari.  Zij 
wordt echter het eerste jaar met de helft verminderd indien de stapelplaats opgericht 
wordt in het tweede halfjaar.

Artikel  9.-
Zijn van deze belasting vrijgesteld, de voorlopige opslagplaatsen, op voorwaarde dat 
zij  rechtstreeks  bestemd  zijn  voor  en  geannexeerd  zijn  aan  een  gebouw  in 
constructie.

Artikel 10.-
Er wordt geen kwijtschelding of terugbetaling toegestaan om welke reden dan ook.  In 
geval van overname van een stapelplaats, zal echter geen nieuwe belasting voor het 
lopende jaar geheven worden.

Artikel 11. 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een de  belasting of een 
belastingverhoging een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en met reden omkleed 
zijn en, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, 
te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het 
aanslagbiljet.
Als  de  belastingplichtige  of  zijn  vertegenwoordiger  dat  in  het  bezwaarschrift 
uitdrukkelijk gevraagd heeft, dan zal hij worden uitgenodigd op een hoorzitting in een 
termijn van te minste vijftien kalenderdagen .
De aanwezigheid op de hoorzitting moet schriftelijk door de belastingplichtige of zijn 
vertegenwoordiger ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting 
aan  het  college  of  aan  het  personeelslid  daartoe  door  het  college  aangeduid 
bevestigd worden.
       



Artikel 12.-
Het huidige reglement vervangt , vanaf zijn invoegetreding, het belastingreglement op 
de  opslagplaatsen  van  materialen  bouwstoffen,  houten  planken,  ruwe  stammen, 
brandstoffen en alle voorwerpen of goederen, gevestigd op private grond aagenomen 
door de gemeenteraad in zitting van 23 septembre 2010.


