
GEMEENTE UKKEL 
 
Belastingreglement op de tijdelijke bezetting van de openbare weg ter gelegenheid van werken. 
 
Aangenomen door de gemeenteraad op: 15 december 2022 
 
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; 
Gelet op de noodzaak om de behandeling van aanvragen voor bezettingen van de openbare weg te 
reglementeren en te vergemakkelijken; 
Overwegende dat het eveneens passend is de plaatsen gratis toe te kennen in het kader van aanvragen 
die uitgaan van de ordediensten alsook in het kader van de uitvoering van gewestelijke 
veiligheidsmaatregelen; 
Overwegende dat het noodzakelijk is het reglement aan te passen rekening houdend met de aard van 
de ingediende aanvragen; 
Overwegende dat het belastingreglement op de tijdelijke bezetting van de openbare weg ter 
gelegenheid van werken, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 oktober 2019, verstrijkt op 31 
december 2022; 
Overwegende dat dit belastingreglement vernieuwd moet worden voor een termijn van drie jaar, met 
ingang vanaf 1 januari 2023, zoals volgt : 
 
REGLEMENT 
 
Artikel 1: 
 
Van 1 januari 2023 tot 31 december 2025 wordt een belasting geheven op de tijdelijke bezetting van de 
openbare weg door om het even welk object, ter gelegenheid van werken van om het even welke aard. 
 
Onder "om het even welk object" wordt o.m. verstaan: stellingen, torenkranen, kraanwagens, 
afvalcontainers, kantoorcontainers, werfwagens, werftoiletten, goederenliften, werkbakken, 
telescopische kranen, heftoestellen, silo’s, materiaal. 
 
Onder "werken" wordt o.m. verstaan: opbouw, heropbouw, afbraak, verbouwing, afbraak, renovatie en 
onderhoud van gebouwen; tuinwerken en opslag van materiaal. 
 
Onder "openbare weg" wordt verstaan: de openbare weg incl. bermen, trottoirs, voetpaden, openbare 
pleinen. 
 
Onder "werkdag" wordt verstaan: de dagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen. 
 
Onder "kalenderdag" wordt verstaan: alle dagen van maandag tot zondag, incl. feestdagen. 
  



Artikel 2: Bezettingen van de openbare weg 
 
§1. Opslagzone 
De belasting is vastgesteld op € 0,87 per vierkante meter bezette oppervlakte en per kalenderdag van 
de bezetting, met een minimum van € 20. 
 
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. 
 
Voor de berekening van de oppervlakte wordt elke breuk van een vierkante meter geteld als een 
vierkante meter. 
 
§2. Voor kantoorcontainers, werfcontainers, materiaalcontainers, kledingcontainers, werkbakken, 
heftoestellen, goederenliften, kraanwagens, mobiele kranen, stellingen en mobiele werftoiletten: 
 

- Kantoorcontainers, kledingcontainers incl. opeengestapelde containers en werfwagens: € 27,05 
per container of wagen en per kalenderdag. 

 
- Werfcontainers, materiaalcontainers: € 21,64 per container en per kalenderdag. 

 
§3. Heftoestellen, goederenliften, werkbakken, telescopische kranen van minder dan 7,5 ton incl. een 
opslagzone voor materiaal van max. 5 m²: forfait van € 9,20 per kalenderdag. 
Opslagzones groter dan 5 m² worden overeenkomstig artikel 2 §1 berekend. 
 
§4. Telescopische kraan, mobiele kraan en torenkraan van meer dan 7,5 ton: forfait van € 27,05 per 
kalenderdag. 
 
§5. Stellingen  

1. gevellengte tot 6 m: forfait van € 9,20 per kalenderdag. 
2. per bijkomende meter lengte: forfait van € 1,08 per kalenderdag. 
3. Voor de toepassing van 1/ en 2/ wordt elke breuk van een meter geteld als een hele meter. 
4. De breedte wordt in de toelating bepaald naargelang de breedte van het trottoir. 

 
§6. Mobiel werftoilet: forfait van € 1,08 per kalenderdag. 
 
De verschillende bedragen in dit artikel zijn vastgelegd in de onderstaande tabel en worden op 1 januari 
van elk jaar verhoogd met 4%. In geval van decimalen wordt het resultaat afgerond tot op de eurocent. 
 
Artikel 3: Tarieven 
 

Bedragen met een jaarlijkse indexering van 4% (afgerond tot op de eurocent) 
Bezettingstype U 2023 2024 2025 
Opslagzone (per vierkante meter) m² € 0,87 € 0,90 € 0,94 
Kantoorcontainer ff € 27,05 € 28,13 € 29,26 
Afvalcontainers ff € 21,64 € 22,51 € 23,41 
Heftoestel < 7,5T ff € 9,20 € 9,57 € 9,95 
Kraan > 7,5T ff € 27,05 € 28,13 € 29,26 
Stelling <= 6m ff € 9,20 € 9,57 € 9,95 
Stelling: per bijkomende meter. m € 1,08 € 1,13 € 1,17 
Werftoilet ff € 1,08 € 1,13 € 1,17 

De belasting is verschuldigd per kalenderdag bezetting. Elke aangevatte dag geldt als een volledige dag. 



Artikel 4: Indiening van de aanvraag 
 
§1. Elke bezetting van de openbare weg door om het even welk object vereist een voorafgaande 
toelating van de burgemeester. 
 
§2. Elke aanvraag voor een bezetting van de openbare weg omvat niet de parkeerreservering door de 
plaatsing van E1-borden overeenkomstig de wegcode. Elke aanvraag voor een parkeerreservering moet 
worden ingediend volgens de modaliteiten van het retributiereglement voor de reservering van 
parkeerplaatsen op de openbare weg en toebehoren via de volgende link: 
https://www.uccle.be/nl/mensen/mobiliteit-en-parking/parkeren/een-tijdelijke-parkeerplaats-
aanvragen/verhuizing-leveringen. 
 
§3. De aanvraag wordt ingediend via het formulier dat kan worden gedownload van de website van het 
gemeentebestuur via de volgende link: https://www.uccle.be/nl/mensen/mobiliteit-en-
parking/parkeren/een-tijdelijke-parkeerplaats-aanvragen/verhuizing-leveringen. Dit behoorlijk ingevuld 
formulier moet per e-mail naar het gemeentebestuur worden teruggestuurd naar het volgende adres: 
reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels. 
 
§4. Voor de aanvragers die niet over een internettoegang beschikken, kan de aanvraag voor een 
bezetting van de openbare weg worden ingediend aan de loketten van de dienst Reserveren van 
Parkeerplaatsen, en dit enkel na voorafgaande afspraak, rekening houdend met §5 van dit artikel, op 
telefoonnummer 02/605.16.50. 
 
§5. De aanvraag moet uiterlijk vóór de middag, 5 werkdagen vóór de eerste dag van de aanvang van de 
bezettingsperiode van de openbare weg worden ingediend. Voorbeeld: voor een bezetting op vrijdag 
moet de aanvraag uiterlijk de vrijdag ervoor vóór de middag worden ingediend.  
 
§6. Elk verzoek dat later wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen. 

Artikel 5: Begin en einde van de bezetting van de openbare weg 
 
§1. De start- en einddata van de bezetting van de weg worden vermeld op het aanvraagformulier dat 
kan worden gedownload van de website van de gemeente via de volgende link: 
https://www.uccle.be/nl/mensen/mobiliteit-en-parking/parkeren/een-tijdelijke-parkeerplaats-
aanvragen/verhuizing-leveringen 
 
§2. De belasting is verschuldigd vanaf de eerste dag tot de laatste dag van bezetting van de openbare 
weg. 
De op de afgegeven toelating vermelde begin- en einddata van de bezetting worden geacht de eerste 
en de laatste dag van de bezetting te zijn. 
 
§3. Bij ontstentenis van een toelating voor de tijdelijke bezetting van de openbare weg wordt 
aangenomen dat de bezetting is aangevangen 15 kalenderdagen vóór de datum waarop ze is 
vastgesteld door een hiertoe bevoegde gemeenteambtenaar.  
 
Artikel 6: Wijziging van de aanvraag 
 
Onder "wijziging" wordt verstaan: het aanbrengen van een wijziging, zoals de begindatum, de 
einddatum, de vierkante meters van een opslagzone, de lengte van een stelling ... op verzoek van de 
bezetting van de openbare weg na de toelatingen van het gemeentebestuur te hebben verkregen. 
 
§1. Elk verzoek tot wijziging van de bezetting van de openbare, moet per e-mail worden gemeld op het 
volgende adres: reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels. 



§2. Indien het verzoek tot wijziging vóór de startdatum van de bezetting van de openbare weg wordt 
meegedeeld, is enkel een forfaitaire vergoeding van € 25 verschuldigd. 
 
§3. Indien het verzoek tot wijziging de in §2 bedoelde termijn niet respecteert, komen de toegepaste 
tarieven per dag overeen met deze vermeld in artikel 3 en is er eveneens een eenmalig forfaitair bedrag 
van € 75 verschuldigd. 
 
Artikel 7: Verlenging van de aanvraag 
 
Onder "Verlenging" wordt verstaan: het toevoegen van bijkomende dagen aan de huidige aanvraag 
voor de bezetting van de openbare weg. 
 
§1. Elk verzoek tot verlenging van de bezetting van de openbare weg moet min. 3 werkdagen vóór het 
einde van de lopende bezettingsperiode worden ingediend (het moet vóór de middag worden 
ingediend). De toegepaste tarieven komen overeen met deze vermeld in artikel 3. 
 
§2. Indien het verzoek tot verlenging de in §1 bedoelde termijn niet respecteert, komen de toegepaste 
tarieven overeen met deze vermeld in artikel 3 en is er eveneens een eenmalig forfaitair bedrag van € 
75 verschuldigd. 
 
Artikel 8: Annulering van de aanvraag 
 
§1. Elk verzoek tot annulering van de bezetting van de openbare weg moet per e-mail aan het 
gemeentebestuur worden gemeld op het volgende adres: 
reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels. 
 
§2. Indien het verzoek tot annulering vóór de startdatum van de bezetting van de openbare weg wordt 
meegedeeld, is enkel een forfaitaire vergoeding van € 25 verschuldigd. 
 
§3. Indien het verzoek tot annulering na de startdatum van de bezetting van de openbare weg wordt 
meegedeeld, is een forfaitaire vergoeding van € 75 verschuldigd. 
 
Artikel 9: Belastingplichtige 
 
Is onderworpen aan de belasting: 
§1. de aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van de toelating voor de tijdelijke bezetting van 
de openbare weg; 
 
§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, erfpachter, opstalhouder 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 de eigenaar van de op de openbare 
weg aanwezige objecten niet gekend is door het gemeentebestuur. 
 
Alle belastingplichtigen bedoeld in artikel 3 zijn solidair verplicht de belasting te betalen. 
 
Artikel 10: Betaling van de belasting 
 



§1. De belasting op de bezetting van de openbare weg die verschuldigd is voor een aanvraag ingediend 
per e-mail, moet per bankoverschrijving worden betaald na ontvangst van het document dat de 
bezetting van de openbare weg bevestigt. 
 
§2. De belasting op de bezetting van de openbare weg die verschuldigd is voor een aanvraag ingediend 
aan het loket van de dienst Reserveren van Parkeerplaatsen, moet ter plaatse met een bankkaart 
worden betaald. Kredietkaarten worden niet aanvaard. 
 
§3. Indien de belasting niet wordt betaald, zal de belasting via inkohiering ingevorderd worden. 
 
Artikel 11: Vrijstellingen 
 
Is van de belasting vrijgesteld: de tijdelijke bezettingen van de openbare weg: 
§1. ter gelegenheid van bouw- of verbouwwerken aan gebouwen door de Huisvestingsmaatschappij van 
het Brussels Gewest of door een 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; 

§3. Ter gelegenheid van werken aan gebouwen die beschadigd zijn ten gevolge van een natuurramp, 
een brand of een gasexplosie. 

 
Artikel 12: Aansprakelijkheid 
 
§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 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 9. 
 
Artikel 13 
 
Als de contante inning niet mogelijk is, wordt de belasting ingekohierd en onmiddellijk opeisbaar. 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 betaald worden. 
 
Artikel 14 
 
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 15: Bezwaarschrift 
 
§ 1. De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen van Ukkel. 
 
§ 2. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en met redenen omkleed zijn en, op 
straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag of vanaf de datum van de belasting.  
 
§ 3. De bezwaren kunnen ingediend worden per e-mail. 
 
§ 4. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij 
worden uitgenodigd om gehoord te worden door het college van burgemeester en schepenen tijdens 
een hoorzitting. 
 
§ 5. De indiening van een bezwaar houdt geen opschorting van de opeisbaarheid van de belasting in en 
ontslaat de belastingplichtige niet van de verplichting de belasting binnen de vastgestelde termijn te 
betalen. 
 
§ 6. De indiener van het bezwaar die de beslissing van het college van burgemeester en schepenen - dat 
optreedt als administratieve rechtsbevoegdheid - betwist, kan een beroep indienen in de vereiste vorm 
bij de rechtbank van eerste aanleg. 
 
Artikel 16: Slotbepaling 
 
Het onderhavige reglement trekt op 1 januari 2023 het belastingreglement op de tijdelijke bezetting van 
de openbare weg ter gelegenheid van werken, aangenomen door de gemeenteraad van 24 oktober 
2019, in en vervangt dit. 


