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Aleksandra Kokaj, De Voorzitster, ;
Boris Dilliès, Burgemeester ;
Jonathan Biermann, Maëlle De Brouwer, Carine Gol-Lescot, Perrine Ledan, Valentine Delwart,
François Jean Jacques Lambert, Daniel Hublet, Schepen(en) ;
Björn Becker, Eric Sax, Marc Cools, Béatrice Fraiteur, Emmanuel De Bock, Céline Fremault, Jean-
Luc Vanraes, Jérôme Toussaint, Bernard Hayette, Kathleen Delvoye, Marion Van Offelen, Stefan
Cornelis, Odile Margaux, Michel Cohen, Cécile Egrix, Blaise Godefroid, Véronique Lederman-
Bucquet, Yannick Franchimont, Cédric Didier Norré, Hans Marcel Joos Van de Cauter, Patrick
Zygas, Fathiya Alami, Jean-Pierre Collin, Gemeenteraadslid(leden) ;
Aron Misra, De wnd. adjunct-gemeentesecretaris.

 
Thibaud Wyngaard, Schepen(en) ;
Joëlle Maison, Pierre Desmet, Diane Culer, Vanessa Issi, Aurélie Czekalski, Caroline Van Neste,
Nicolas Clumeck, Michel Bruylant, Lise Batugowski, Jacques Spelkens, Gemeenteraadslid(leden).

Zitting van 24.11.22

#Onderwerp : Vergoedingsreglement inzake de bezetting van het openbaar domein door frituren. #

Openbare zitting

De Raad,
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet dat de gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te
hebben; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op de noodzaak om de bezetting van het openbaar domein door frituren te reglementeren; 
Aangezien de gemeente om de openbare reinheid en rust in de buurt van deze zaken te verzekeren kosten
maakt waarvan het gerechtvaardigd is ze te laten dragen door de begunstigden van deze diensten; 
Overwegende dat het tarief van de vergoeding bepaald in het belastingreglement op de bezetting van het
openbaar domein door frituren, beraadslaagd door de gemeenteraad van 27 november 2008, aangepast moet
worden; 
Overwegende dat dit belastingreglement als volgt vernieuwd moet worden voor een termijn van drie jaar die
aanvangt op 1 januari 2023 :

REGLEMENT
Artikel 1 :
Er wordt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 een maandelijkse vergoeding vastgelegd voor de
bezetting van het openbaar domein door een frituur, op basis van een toelating van het college van
burgemeester en schepenen.
 
Artikel 2 :  
De vergoeding bedraagt € 12,50 per dag activiteit.
Dit bedrag wordt op 1 januari van elk jaar verhoogd met 4 %.
 2023 2024 2025
Tarief 12,50 € 13 € 13,50 €
 
Deze vergoeding is verschuldigd voor elke aangevatte maand en moet betaald worden binnen de eerste acht

1/2Gemeenteraad - 24.11.2022 - Uittreksel van dossier 53620

#016/24.11.2022/A/0039#



dagen van elke maand. 
De vergoeding wordt berekend op basis van een jaarlijkse aangifte van de activiteit op erewoord van de
bezetter van de frituur. Het aantal aangegeven dagen activiteit voor een volledig jaar wordt gelijk verdeeld
over 12 maanden. 
Deze maandelijkse vergoeding (vastgelegd in de bezettingstoelating) moet gestort worden op de rekening
van de gemeentelijke Ontvangerij van Ukkel. 
Bij laattijdige betaling van de vergoeding zijn interesten (berekend op basis van de wettelijke interestvoet)
van rechtswege eisbaar zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 
Artikel 3 :  
Indien een hiertoe bevoegde ambtenaar ter plaatse vaststelt dat de activiteiten niet overeenkomen met de
frequentie die in de aangifte werd meegedeeld, zal er een aangetekend schrijven naar de bezetter gestuurd
worden om hem de aangepaste berekening mee te delen. Hij zal zijn goedkeuring moeten verlenen aan deze
aanpassing.
 
Artikel 4 :  
De vergoeding is verschuldigd vanaf de uitreiking van de bezettingstoelating van het openbaar domein voor
de verkoop van frieten.
 
Artikel 5 :  
Indien een regeling in der minne niet mogelijk is, zal de vergoeding vervolgd worden op basis van
artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet of desgevallend via gerechtelijke weg.
 
Artikel 6 :  
Het onderhavige reglement trekt op 1 januari 2023 het belastingreglement op de bezetting van het openbaar
domein door frituren, beraadslaagd door de gemeenteraad van 27 november 2008, in en vervangt het.

32 stemmers : 32 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De wnd. adjunct-gemeentesecretaris, 
(g) Aron Misra  

De Voorzitster, 
(g) Aleksandra Kokaj

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

De wnd. adjunct-gemeentesecretaris

Aron Misra  

Het College,

Boris Dilliès
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