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Belastingreglement op de tijdelijke bezetting van de openbare weg ter gelegenheid van werken 

 

Artikel 1: 

Vanaf 1
ste

 oktober 2013 tot 31 december 2019 wordt er een belasting geheven op de tijdelijke bezetting 

van de openbare weg door om het even welk object, ter gelegenheid van werken van elke aard. 
 
Onder “om het even welk object” wordt met name bedoeld: stellingen, torenkranen, vrachtwagenkranen, 

containers, kampeerwagens, werftoiletten, bureaucontainers, goederenliften, heftoestellen, silo’s, 

materiaal. 
 
Onder “werken” wordt met name bedoeld werken om gebouwen te bouwen, herbouwen, af te breken, te 

verbouwen, te renoveren en te onderhouden; tuinwerken en de opslag van materiaal. 

 

Onder “openbare weg” wordt bedoeld de openbare weg met inbegrip van met name bermen, stoepen, 

paden, openbare ruimtes. 

 

Artikel 2: 

§1. Elke bezetting van de openbare weg door om het even welk object vereist een voorafgaande toelating 

door de burgemeester. 
 
§2. Deze toelating moet schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur (dienst Wegen – 

Auguste Dansestraat 25, 1180 Brussel) ten minste 7 werkdagen voor het begin van de bezetting. 

In deze aanvraag verklaart de belastingplichtige het begin en het voorziene einde van de bezetting, de 

aard/het voorwerp van de bezetting en de bezette oppervlakte. 
 
§3. Voor elke verlenging moet eveneens een toelating gevraagd worden, ten minste 5 werkdagen voor het 

verstrijken van de toelating. De aanvraag hiervoor bevat dezelfde elementen als in §2. 
 
§4. Indien er geen toelating voor de tijdelijke bezetting van de openbare weg is afgeleverd, zal 

aangenomen worden dat de bezetting een aanvang heeft genomen op de eerste dag van de maand waarin 

de daartoe bevoegde gemeentelijke agenten de bezetting hebben vastgesteld. 
 
Artikel 3: 

Moet de belasting betalen: 

1. De aanvrager van de tijdelijke bezetting van de openbare weg, natuurlijk persoon of 

rechtspersoon; 

2. De eigenaar van om het even welke objecten die op de openbare weg aanwezig zijn, in het 

geval er voor de tijdelijke bezetting van de openbare weg geen toelating is aangevraagd zoals 

bepaald in Artikel 2; 

3. De eigenaar, bezitter, erfpachteropstalhouder of vruchtgebruiker van het onroerend goed 

waarvoor de tijdelijke bezetting van de openbare weg plaatsheeft en dit in het geval er voor de 

tijdelijke bezetting van de openbare weg geen toelating is aangevraagd en dat de eigenaar van 

de op de openbare weg aanwezige objecten ongekend is door het gemeentebestuur. 
 

Artikel 4: 

§1. De belasting is invorderbaar per kalenderdag van de bezetting, waarbij elke aangevangen dag geteld 

wordt als een hele dag. 
 

§2. De belasting is verschuldigd vanaf de eerste tot en met de laatste dag van de bezetting van de 

openbare weg. 
 
§3. De in rekening gebrachte oppervlakte voor de belasting wordt begrensd door de kleinste rechthoek 

die het geheel omvat van om het even welke objecten die de openbare weg bezetten. 
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§4. Voor de berekening van de oppervlakte wordt elke breuk van een vierkante meter geteld als een 

vierkante meter. 

 

Artikel 5: 

§1. De belasting is vastgesteld op € 0,75 per vierkante meter oppervlakte en per kalenderdag van de 

bezetting, met een minimum van € 20,00. 

 

§2. Voor bureaucontainers, werfcontainers, heftoestellen of goederenliften en stellingen: 

 

 Bureaucontainers: € 25 per container en per kalenderdag. 

 

 Werfcontainers: € 20 per container en per kalenderdag. 

 

 Heftoestellen of goederenliften met materiaalopslag van ten hoogste 5 m
2
: forfait van € 8 per 

kalenderdag. 

Oppervlakten voor opslag die de 5 m
2
 overschrijden worden overeenkomstig artikel 5 § 1 berekend. 

 

 Stellingen (waarvan het onderste deel op minder dan 2 meter van de grond is) zonder opslagzone: 

1. Tot 6,00 m lang: forfait van € 8 per kalenderdag. 

2. Per bijkomende meter lengte: forfait van € 1,00 per kalenderdag. 

3. Voor de toepassing van punten 1 en 2 wordt elke breuk van een meter geteld als een hele meter. 

4. De maximale breedte wordt in de toelating bepaald in functie van de breedte van het trottoir. 

 

Artikel 6: 

§1. Het einde van de tijdelijke bezetting van de openbare weg moet schriftelijk aan het gemeentebestuur 

gemeld worden (dienst Wegen, Auguste Dansestraat 25), en dit ten minste 5 werkdagen voor het einde 

ervan. 
 
§2. Bij gebrek daaraan wordt de bezetting verondersteld beëindigd te zijn op de laatste dag van de maand 

waarin de bezetting het laatst vastgesteld is door de hiertoe bevoegde gemeentelijke agenten. 

 

Artikel 7: 

§1. De toelating voor een tijdelijke bezetting van de openbare weg wordt bij wijze van gunst afgeleverd 

en is intrekbaar. De toelating is op persoonlijke titel, is onoverdraagbaar en houdt voor de gemeente geen 

aansprakelijkheid in. 
 
§2. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het al dan niet foutief 

uitoefenen van de door de toelating beoogde activiteit. 
 
§3. De toelating van tijdelijke bezetting van de openbare weg kan op elk moment ingetrokken worden 

indien het algemeen belang dat vereist, en dit zonder schadevergoeding. 
 
Indien geen gevolg wordt gegeven aan het bevel om de openbare weg vrij te maken, zal dat ambtshalve 

en op kosten van de in artikel 3 bedoelde personen gebeuren. 

 

Artikel 8: 

Tijdelijke bezettingen van de openbare weg zijn in de volgende gevallen vrijgesteld van de belasting: 
 

1. Ter gelegenheid van de bouw of verbouwing van gebouwen door de Huisvestingsmaatschappij 

van het Brussels Gewest of door een Plaatselijke Openbare Vastgoedmaatschappij; 

2. Ter gelegenheid van bouw- of verbouwwerken aan gebouwen door besturen, instellingen en 

openbare diensten voor zover deze gebouwen bestemd zijn voor een openbare dienst of een 

openbaar nut; 
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3. Ter gelegenheid van werken aan gebouwen die beschadigd zijn ten gevolge van een natuurramp, 

een brand of een gasexplosie. 

 

Artikel 9: 

De belasting dient contact betaald te worden. Maandelijks wordt een uitnodiging om te betalen gestuurd 

naar de belastingplichtige. 

Indien de betaling van de belasting ontdoken is, zal de betaling van de belasting gebeuren door middel 

van een kohier. 
 

Artikel 10: 

Onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangiftes vanwege een belastingplichtige brengen een 

ambtshalve vermeerdering van de belasting met zich mee gelijk aan het aanvankelijk voorziene bedrag 

van de belasting. 

 

Alvorens tot een ambtshalve taksering over te gaan betekent het College van Burgemeester en Schepenen 

per aangetekend schrijven de motieven om tot deze procedure over te gaan, de elementen waarop deze 

taksering gebaseerd is, evenals de wijze waarop deze elementen en het bedrag van de belasting zijn 

bepaald. 

 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen, te tellen vanaf de dag waarop de 

betekening is verstuurd, om zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven. 

Het bedrag van deze vermeerdering zal door middel van inkohiering geïnd worden. 

 

Artikel 11: 

Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

 

Artikel 12: 

De belasting moet binnen de twee maanden na het versturen van het aanslagbiljet worden betaald. 

 

Artikel 13: 

De regels rond invorderingen, moratoire interesten, vervolgingen, voorrechten, wettelijke hypotheken en 

verjaringen inzake Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van toepassing op deze belasting. 

 

Artikel 14: 

De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het College van 

Burgemeester en Schepenen van Ukkel. 

Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden 

worden binnen de drie maanden na de afgifte van het aanslagbiljet of de brief met de uitnodiging om te 

betalen. 

De indiener van het bezwaar moet de betaling van de belasting niet bewijzen maar de indiening van een 

bezwaar ontslaat hem niet van de verplichting de belasting binnen de vastgestelde termijnen te betalen. 

 

Artikel 15: 

Onderhavig reglement wordt van kracht na bekendmaking en heft op dezelfde dag het belastingreglement 

op betreffende de tijdelijke bezetting van de openbare weg dat beraadslaagd is in de gemeenteraad van 22 

juni 2006.  
 
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande blijven werven die begonnen zijn voor het van kracht worden 

van onderhavig reglement onderworpen aan het reglement dat bekrachtigd is door de gemeenteraad op 22 

juni 2006, en dit tot het einde van de werken. 

 


