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Zitting van 24.11.22

#Onderwerp : Belastingreglement op de bezetting van de openbare weg voor commerciële doeleinden of
reclamedoeleinden van commerciële aard. #

Openbare zitting

De Raad,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 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 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op het algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat de onderhavige belasting de doelstelling heeft om de gemeente Ukkel de nodige financiële
middelen te verschaffen voor de uitvoering van haar taken en haar beleid en om haar financieel evenwicht te
behouden en overwegende dat het met het oog op deze doelstelling rechtvaardig lijkt rekening te houden met de
draagkracht van de belastingplichtigen, omwille van de legitieme bezorgdheid om een evenwichtige verdeling van
de fiscale last te verzekeren;
Overwegende dat de belastingvoet bepaald in het belastingreglement op de bezetting van de openbare weg voor
commerciële doeleinden of reclamedoeleinden van commerciële aard, beraadslaagd door de gemeenteraad van
25 oktober 2018, met 4 % 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 van 1 januari 2023 voor een termijn die afloopt op 31 december 2025 een belasting geheven op de
bezetting van de openbare weg voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden van commerciële aard. 
De in het onderhavige reglement bedoelde bezetting omvat elk gebruik van de openbare weg door de aanwezig
van materiële goederen, wegmarkeringen of natuurlijke personen. 
Onder "openbare weg" wordt verstaan: de openbare weg inclusief de bermen, de trottoirs, de voetpaden, de
openbare pleinen en de openbare parken. 
Onder "commerciële doeleinden" wordt verstaan: elke economische activiteit inzake de aankoop en verkoop van
goederen en dienstverrichtingen om een voordeel of een winst te realiseren. 
Onder reclame van commerciële aard wordt verstaan: elke reclame die - expliciet of impliciet - ondernemingen of
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bepaalde producten vermeldt of reclame die, op een directe of verhullende wijze, de lezer verwijst naar
advertenties of die moet signaleren, laten kennismaken, aanbevelingen doet inzake ondernemingen, producten of
diensten om een commerciële transactie te verkrijgen of die één of meerdere advertenties bevat van particulieren
of ondernemers inzake roerende of onroerende transacties of die één of meerdere aanbiedingen van betaalde
diensten bevat.
Artikel 2 :  
§ 1. Elke bezetting van de openbare weg voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden van commerciële
aard vereist de voorafgaande toelating van de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen,
naargelang de aard van de bezetting. 
Elke bezetting moet het onderwerp uitmaken van een aangifte via het aangifteformulier dat de belastingplichtige
overeenkomstig artikel 7 van het onderhavige reglement moet overmaken aan het dienst Algemene Zaken:
cwauters@ukkel.brussels. 
§ 2. Deze toelating moet schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur minstens 10 werkdagen vóór de
aanvang van de bezetting. In deze aanvraag moet de belastingplichtige het volgende meedelen: de voorziene
begin- en einddata van de bezetting, de aard/het voorwerp van de bezetting en de geraamde oppervlakte die bezet
zal worden. 
§ 3. De betaling van de onderhavige belasting ontslaat de indiener niet van de verplichting om de andere
toelatingen te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de bezetting van de openbare weg, incl. de reservering van
parkeerverbodsborden. 
§ 4. Een bezettingsaanvraag kan enkel aanvaard worden zolang men de bepalingen van het algemeen
politiereglement inzake een vrije doorgang van 1,50 meter voor voetgangers op het trottoir respecteert.
Artikel 3 :  
§ 1. Is onderworpen aan de belasting: de aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van de toelating voor de
tijdelijke bezetting van de openbare weg. 
§ 2. Bij gebrek aan een toelating zijn op een solidaire manier de belasting verschuldigd:

de eigenaar van de voorwerpen - ongeacht de aard hiervan - die op de openbare weg geplaatst werden;
de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten bate van wie de bezetting van de openbare weg plaatsvindt;
de organisator - natuurlijk persoon of rechtspersoon - van de bezetting;
de natuurlijke persoon die de openbare weg bezet voor commerciële doeleinden, behalve indien deze

prestaties uitgevoerd worden in het kader van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 4 :  
§ 1. De belasting is verschuldigd vanaf de eerste dag tot de laatste dag van bezetting van de openbare weg. 
§ 2. Bij gebrek aan een toelating is de belasting verschuldigd vanaf de eerste dag waarop de onregelmatige
bezetting werd vastgesteld en de belasting zal eindigen de laatste dag van de maand waarin ze voor de laatste keer
werd vastgesteld door de hiertoe aangestelde gemeenteambtenaren, onder voorbehoud van de toepassing van de
ambtshalve inkohiering zoals voorzien in artikel 7. 
§ 3. Indien de aanvrager de voorwaarden van zijn toelating wenst te wijzigen, moet hij het gemeentebestuur min. 3
dagen vóór de effectieve inwerkingtreding van deze wijzigingen op de hoogte brengen. 
§ 4. Indien de aanvrager de duur van de bezettingstoelating wenst te verlengen, moet hij het gemeentebestuur
uiterlijk op de laatste voorziene dag van zijn oorspronkelijke toelating op de hoogte brengen. 
§ 5. Indien de aanvrager van zijn toelating wenst af te zien, op voorhand ofwel tijdens de bezetting van de
openbare weg, moet hij dit zo snel mogelijk melden bij het gemeentebestuur. Desgevallend zal de belasting
verschuldigd zijn naar rato van de periode vanaf de aanvang van de bezetting tot de datum van de aangifte ervan af
te willen zien.
Artikel 5 :  
5.1 De tarieven van de belasting werden als volgt vastgelegd :
 
5.1.1 Bezettingen niet zoals bedoeld in artikel 5.1.3
 

  /m²/dag /m²/week /m²/maand /m²/jaar Opp. tot
50 m²/dag

Opp. hoger
dan

50 m²/dag

• 
• 
• 
• 
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Bermen,
trottoir,

parkeerzone
€ 2,60 € 10,40 € 20,80 € 208 - -

Openbare
plaats € 5,20 € 26 € 41,60 € 416 € 156 € 312

Parken en
groene
ruimten

€ 10,40 € 52 € 104 - - -

 
Elke aangevatte dag is verschuldigd. 
Elk gedeelte van een m² telt voor 1 m². 
Er is een minimaal forfait van € € 15,60 per dag automatisch verschuldigd voor elke bezetting.
 
5.1.2 Specifieke activiteiten
 

 /dag /week /maand /jaar
Verdeling van
flyers/stalen

€ 78/persoon die
verdeelt - - -

Collectieve
lessen met

betrekking tot
een sportieve of

artistieke
activiteit

≤ 10
pers

> 10
pers

≥ 20
pers

≤ 10
pers

> 10
pers

≥ 20
pers

≤ 10
pers

> 10
pers

≥ 20
pers

≤ 10
pers

> 10
pers

≥ 20
pers

€ 26 € 36,40 € 52 € 78 €109,2
0 € 156 € 260 € 364 € 520 € 2.600 € 3.640 € 5.200

 
Elke aangevatte dag is verschuldigd.
 
5.1.3 Specifieke voorwerpen 
- Commerciële display, meer bepaald een voorwerp dat niet verbonden is aan een aangrenzende commerciële
activiteit : € 52 per maand. 
- Automatische verdeler van producten : € 78 per maand per verdeler waarvan de verdeling zich beperkt tot één
enkel product - te vermeerderen met € 10,40/maand per bijkomend product. 
- Wegmarkering : € 104/m² per dag of € 780/m² voor 15 dagen (de belasting blijft verschuldigd zolang de
volledige schoonmaak van de weg niet is  uitgevoerd). 
Elke aangevatte eenheid (dag, week, maand) is verschuldigd.
Artikel 6 :  
§ 1. De afgeleverde toelating voor de tijdelijke bezetting van de openbare weg is precair, herroepbaar, persoonlijk
en niet overdraagbaar en houdt geen verantwoordelijkheid in vanwege de gemeente. 
§ 2. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die het resultaat zou kunnen zijn van de al dan niet foutieve
uitvoering van de activiteit of de bezetting die het onderwerp is van de toelating. 
§ 3. De toelating voor de tijdelijke bezetting van de openbare weg kan te allen tijde ingetrokken worden indien het
algemeen belang dit vereist en dit zonder enige vergoeding. 
Indien het bevel tot vrijmaking van de openbare weg niet wordt uitgevoerd, zal dit ambtshalve gebeuren op kosten
van de personen, aangegeven in artikel 3. 
§ 4. De betaling van de belasting houdt geen enkele toezichtsplicht in vanwege de gemeente. 
De privatieve bezetting van het openbaar domein gebeurt op risico en onder de verantwoordelijkheid van de
begunstigde van de toelating. 
§ 5. Na afloop van de toelating moet de bezetter de plaatsen terug in de oorspronkelijke staat brengen en eventueel
afval verwijderen.
Artikel 7 : Ambtshalve inkohiering :  
Het gemeentebestuur - via de dienst Algemene Zaken (cwauters@ukkel.brussels) - stuurt een aangifteformulier
naar de belastingplichtige die dit behoorlijk ingevuld en ondertekend moet terugsturen binnen een termijn van 30
dagen, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het aangifteformulier. 
Indien dit aangifteformulier niet werd ontvangen, dient de belastingplichtige zelf een dergelijk formulier op te
vragen bij het gemeentebestuur. 
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Het aangifteformulier moet behoorlijk ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden binnen een termijn van 30
dagen, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het aangifteformulier. 
Bij gebrek aan een aangifte binnen de voorziene termijnen, of in geval van een onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, zal de belasting ambtshalve ingekohierd worden. 
Alvorens over te gaan tot de ambtshalve inkohiering zal het college van burgemeester en schepenen de
belastingplichtige per aangetekend schrijven via de post de redenen meedelen om tot deze procedure over te gaan,
de elementen waarop de aanslag werd gebaseerd en de wijze van de vaststelling van deze elementen en het bedrag
van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de
kennisgeving in de vorige alinea, om zijn opmerkingen schriftelijk te laten gelden. 
De ambtshalve ingekohierde belastingen zullen vermeerderd worden met een bedrag dat 50 % is van de
verschuldigde belasting. 
Het bedrag van deze vermeerdering zal via inkohiering geïnd worden.
Artikel 8 :  
De belastingplichtige moet het gemeentebestuur alle inlichtingen bezorgen die opgevraagd worden om de correcte
inning van de belasting na te gaan.
Artikel 9 :  
De belastingplichtige die van mening is aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling van de belasting, moet in
ieder geval aan het college van burgemeester en schepenen de voorafgaande toelating vragen om de openbare weg
te bezetten en dit overeenkomstig artikel 2 van het onderhavige reglement. Hij moet in zijn aanvraag bovendien de
redenen vermelden waarom hij van mening is een vrijstelling te kunnen bekomen. 
Bij gebrek aan een toelating zal er geen vrijstelling toegekend worden. 
Zijn van de belasting vrijgesteld : 
            1. het terras van een horecazaak; 
            2. een uitstalling van goederen; onder "uitstalling van goederen" wordt verstaan: de plaats waar een
exploitant zijn goederen uitstalt tegen de gevel van zijn handelszaak; 
            3. de bezetting in het kader van een filantropische of politieke manifestatie; 
            4. de bezetting in samenwerking met de gemeente Ukkel; 
            5. de bezetting van de openbare weg voor een handelszaak indien dit verbonden is aan de activiteit ervan.
Indien de bezetting van de openbare weg voor de handelszaak niet mogelijk blijkt, zal de handelaar die een plaats
bezet binnen een perimeter van max. 50 meter rond zijn zaak eveneens genieten van de vrijstelling van de
belasting. 
De aan de belastingplichtige toegekende vrijstelling ontslaat hem in geen enkel geval van de verplichting tot
betaling van de nodige toelatingen krachtens andere reglementen, incl. de reservering van parkeerverbodsborden.
Artikel 10 : 
De belasting moet contant betaald worden. Indien de belasting niet wordt betaald, zal de belasting via inkohiering
ingevorderd worden. 
Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 
De belasting moet binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet kohieruittreksel betaald
worden.
Artikel 11 : 
Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 en alles wat niet in het onderhavige reglement
geregeld zou zijn, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en artikels 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek, voor zover ze niet
specifiek betrekking hebben op inkomstenbelastingen, en de gewestelijke bepalingen die verwijzen naar het
Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of elke
andere gewestelijke bepaling inzake de lokale fiscaliteit van toepassing.
Artikel 12 : 
§ 1. De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. 
§ 2. Het bezwaar moet ondertekend en met redenen omkleed zijn en moet schriftelijk, op straffe van verval,
ingediend worden binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum van het
aanslagbiljet kohieruittreksel of vanaf de datum van kennisgeving van de aanslag. 
§ 3. De bezwaren kunnen ingediend worden op een duurzame drager (elektronisch communicatiemiddel, e-mail). 
§ 4. Als de belastingplichtige dat in het bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij uitgenodigd om door het college
van burgemeester en schepenen gehoord te worden tijdens een hoorzitting. 
§ 5. De indiening van het bezwaarschrift schort de invorderbaarheid van de belasting niet op en ontheft niet van de
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verplichting om deze binnen de voorziene termijn te betalen. 
§ 6. De eiser die de beslissing van het college van burgemeester en schepenen - dat optreedt als administratieve
rechtsmacht - betwist, kan in de vereiste vorm een beroep indienen bij de rechtbank van eerste aanleg.
Artikel 13 : 
Het onderhavige reglement trekt op 1 januari 2023 het belastingreglement op de bezetting van de openbare weg
voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden van commerciële aard, beraadslaagd door de gemeenteraad
van 25 oktober 2018, 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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