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oprichten, afbreken, herbouwen, veranderen, herstellen of onderhouden van gebouwen - 
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DE RAAD, 

 

Gelet op het belastingreglement op het tijdelijk bezetten van de openbare weg 

ter gelegenheid van werken voor het oprichten, afbreken, heropbouwen, veranderen, 

herstellen of onderhouden van gebouwen, gestemd door de Gemeenteraad op 24 april 2012 en 

uitvoerbaar verklaard op 17 juli 2012 (cfr. brief van de Heer Minister-President van het 

Brusselse Gewest), voor een termijn eindigend op 31 december 2013; 

 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

 

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging 

en invordering van de gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST : 

 

het belastingreglement op het tijdelijk bezetten van de openbare weg ter 

gelegenheid van werken voor het oprichten, afbreken, heropbouwen, veranderen, herstellen of 

onderhouden van gebouwen als volgt te hernieuwen : 

 

Artikel 1. 

 

Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot 2019 een belasting gevestigd op het tijdelijk 

bezetten van de openbare weg ter gelegenheid van werken voor het oprichten, afbreken, 

heropbouwen, veranderen, herstellen of onderhouden van gebouwen. 

 

Artikel 2. 

 

De belasting is verschuldigd door de aannemer die de werken uitvoert. 

 



 

 

Artikel 3. 

 

De belasting is verschuldigd voor de duur van de bezetting van de openbare weg; 

iedere begonnen dag wordt geteld als een volledige dag. Iedere betwisting betreffende deze 

duur zal, zonder beroep, door het college van burgemeester en schepenen beslecht worden. 

 

Artikel 4. 

 

De belasting wordt berekend in evenredigheid met de bezette oppervlakte van de 

openbare weg.  

De oppervlakte wordt gemeten tussen de gedecreteerde rooilijn en de buitenomtrek 

van de werf.  

Voor de berekening van de oppervlakte wordt elk gedeelte van een vierkante meter 

voor een eenheid geteld. 

 

Artikel 5. 

 

De begindatum van de bezetting, de einddatum van de bezetting en de bezette 

oppervlakte moeten binnen de 8 dagen die respectievelijk volgen op het begin en het einde 

van de werken kenbaar gemaakt worden aan het gemeentebestuur. 

 

Artikel 6. 

 

Wanneer het gemeentebestuur het bestaan van een tijdelijk bezetting van de 

openbare weg vaststelt, stuurt zij aan de belastingplichtige aangifteformulieren van de begin- 

en einddatum van de bezetting. De belastingplichtige is ertoe gehouden het formulier van de 

begindatum behoorlijk ingevuld en ondertekend terug te sturen vóór de op het formulier 

vermelde vervaldag. In geval van betwisting zal de vaststelling door een bevoegd ambtenaar 

bewijskracht hebben. 

 

Artikel 7. 

 

Indien de aangifte niet binnen de in artikel 5 en 6 gestelde termijnen ingediend 

wordt of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte door de 

belastingplichtige, zal de belasting ambtshalve ingekohierd worden. 

Vooraleer over te gaan tot de belastingheffing van ambtswege, betekent het college 

van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, via aangetekend schrijven, de 

redenen waarom tot deze procedure overgegaan wordt, de elementen waarop de 

belastingheffing gebaseerd is, evenals de wijze waarop deze elementen vastgesteld werden en 

het bedrag van de belasting 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de 

datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

In geval van ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met het dubbele 

van het verschuldigde bedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 

 

Artikel 8 

 

De aanslagvoet van de belasting is vastgesteld op 2,00 € per vierkante meter en per 

dag. 

 



 

 

Artikel 9. 

 

De belastingheffing die het voorwerp uitmaakt van onderhavig reglement geeft 

voor de belastingplichtige geen enkel onherroepelijk recht van concessie, noch enige 

erfdienstbaarheid op de openbare weg, maar deze laatste zal daarentegen van het toegestane 

gebruik moeten afzien of dit beperken op het eerste bevel van de overheid en zonder uit dien 

hoofde aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. Daarenboven wordt de belasting 

toegepast onverminderd de gebeurlijke verplichtingen inzake de te bekomen bestuurlijke of 

politiemachtigingen, die gebeurlijk door de gemeentelijke reglementen vereist zijn, en onder 

voorbehoud van de rechten van derden en op risico van de belanghebbenden. 

 

Artikel 10. 

 

Zijn van de belasting vrijgesteld, de tijdelijke bezettingen van de openbare weg, ter 

gelegenheid van het bouwen, heropbouwen en herstellen van gebouwen of gedeelten van 

gebouwen bestemd voor de openbare diensten van de federale Staat, van de deelentiteiten en 

van de plaatselijke besturen. 

 

Artikel 11. 

 

De belasting is in haar geheel betaalbaar tijdens de maand waarin de bezetting van 

de openbare weg beëindigd wordt. 

Indien de bezetting echter meer dan drie maanden duurt, moet de belasting voor het 

afgelopen trimester betaald worden in de maand die volgt op elk trimester. 

 

Artikel 12. 

De belasting is contant betaalbaar. 

 

Wanneer de belasting niet contant betaald wordt, zal ze ingekohierd worden met 

onmiddellijke invordering. 

 

Bij niet-betaling binnen de voorgeschreven termijn zullen de invorderingsregels 

inzake de inkomstenbelasting toegepast worden. 

 

 

 

 

De wd. Secretaris, De Voorzitter, 

(get) B. MOENS. (get) M-J. GHYSSELS. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT : 

 

Vanwege het College :  Voor de Burgemeester: 

De wd. Secretaris, De afgevaardigde schepen, 

 

 

 


