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Bouw : Opheffing van de bezettingstaksen van het openbaar domein
De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad naar aanleiding van het Covid-19-virus hebben geleid
tot het stilleggen van vele bouwplaatsen en hebben een ernstige impact op de bouwsector en op de
cashflow van de bedrijven. De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBBH) vraagt daarom aan de
burgemeesters van de 19 Brusselse gemeenten, alsook aan het Gewest, om een tijdelijke opheffing van
de belastingen op het gebruik van het openbaar domein.

« Volgens een recente enquête van de Confederatie Bouw ondervinden 2 op de 3 bedrijven ernstige
moeilijkheden om hun werven voort te zetten », zegt Jean-Christophe Vanderhaegen, Directeur Generaal

van de CBBH. Belastingen met betrekking tot het gebruik van openbaar domein kunnen al snel enkele
honderden euro's per maand en per bouwplaats kosten (tot €2 /m²/dag) en hebben een negatieve impact
op de cashflow van bedrijven die al lijden onder de vaste kosten die nog steeds worden gemaakt terwijl de
bouwplaatsen en de financiële inkomsten stilstaan.

« Onze bedrijven staan voor een onzekere toekomst. Dit verzoek tot opheffing is een onmiddellijke
interventie om hun algemene kosten te verminderen en hen een positief signaal te geven. »
Naast dit liquiditeitsprobleem moet worden benadrukt dat het behoud van deze belastingen ook een
ongerechtvaardigde financiële sanctie vormt voor de burgers aan wie deze belastingen na afloop van de
werkzaamheden in ieder geval zullen worden doorgerekend.
Daarom vraagt de CBBH voor de getroffen werven: een tijdelijke opschorting van de kosten verbonden
aan de bezetting van het openbaar domein, een administratieve vereenvoudiging, als ook een vrijstelling
van de kosten en een vermindering van de termijnen verbonden aan Osiris* tijdens de stopzetting van de
bouwplaatsen en tijdens de heropening ervan.
In dit verband verwijst de CBBH naar de gemeente Oudergem en de stad Leuven, die reeds de beslissing
hebben genomen om al deze taksen simpelweg op te schorten en de bezettingsaanvragen te versnellen
en te vereenvoudigen. De CBBH moedigt daarom alle lokale en regionale overheden aan om zo snel
mogelijk soortgelijke besluiten te nemen.

*Osiris: Informaticaplatform bestemd voor de coördinatie van de werven en het beheer van de
vergunningsaanvragen voor het gebruik van de openbare weg in het Brussels Gewest.
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