
Opheffing taksreglement betreffende de private bezetting van het openbaar domein 
d.m.v. terrassen en stallen (2015-2018) - Nieuw taksreglement betreffende de private 
bezetting van het openbaar domein d.m.v. terrassen en stallen (2017-2018). 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 11/12/2017, heeft het ondervermeld 
reglement goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 14/12/2017 tot 
28/12/2017 en ligt ter inzage bij de Dienst der Gemeentetaksen van het Gemeentebestuur 
van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 
13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2017 tot 31/12/2018 een belasting geheven op de privatieve bezetting 
van het openbaar domein door terrassen, tafels, stoelen, banken, kraampjes, winkels, 
koopwaren en andere voorwerpen. 
 
Artikel 2. 
Men moet verstaan onder:  
 
§1. "Perimeter van een bouwplaats": geografische ruimte bepaald door het College van 
burgemeester en schepenen waarin openbare werken worden uitgevoerd waarvoor het 
nodig is de openbare weg voor motorvoertuigen voor meer dan 60 werkdagen af te sluiten 
tijdens de termijn bedoeld in artikel 2§2. 
 
§2. "Openbare werken": de werken ten openbaar nut in het openbaar domein waarvan de 
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de opdrachtgever is of het beheer ervan heeft 
afgestaan aan een andere openbare overheid en waarvan de termijn bepaald is door het 
College van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 3. 
Vallen niet onder onderhavig reglement: 
- het bezetten dat in verband staat met het niet-privatief circuleren en parkeren van 

voertuigen op de openbare weg, met uitzondering van de bermen en de voetpaden, de 
bovengrondse en ondergrondse doorgangen voor voetgangers, de paden en het recht 
van overpad voorbehouden aan voetgangers; 

- het bezetten dat in verband staat met het niet-privatief circuleren en parkeren van 
voertuigen op parkeerterreinen; 

- het bezetten van het openbaar domein waarvoor de gebruikte plaats werd toegekend bij 
openbare aanbesteding of krachtens een concessieovereenkomst; 

- het bezetten van het openbaar domein door een openbare instelling in het kader van een 
opdracht met het oog op de beveiliging of het onderhoud van de openbare ruimte; 

- het bezetten van het openbaar domein in opdracht van de gemeente of het OCMW van 
Sint-Lambrechts-Woluwe; 

- het bezetten van het openbaar domein, geregeld door het vergoedingsreglement voor de 
bezetting van het openbaar domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten, 
kermisactiviteiten of kermisgastronomie en voor de rommelmarkt van Sint-Lambrechts-
Woluwe; 

- het bezetten van het openbare domein door handelszaken in meeneemvoedingswaren; 
- het bezetten van het openbare domein door automatische verdeelapparaten; 
- het tijdelijk bezetten van het openbare domein door werven voor bouw-, afbraak-, 

herbouw-, veranderings-, renovatie- of andere werken aan gebouwen, de tijdelijke 
bezetting van het openbaar domein voor het plaatsen van afvalcontainers of containers 
voor ander gebruik, door stellingen, torenkranen, kranen, heftoestellen of andere 
toestellen die over het openbaar domein hangen voor het uitvoeren van bouw-, afbraak-, 



herbouw-, veranderings-, renovatie- of andere werken aan gebouwen, het tijdelijk 
bezetten door voertuigen, aanhangwagens, animatiemateriaal of andere installaties. 

 
Artikel 4. 
§1. Worden vrijgesteld van de betaling van de belasting: 
- het bezetten van het openbaar terrein door de operatoren van openbare 

telecommunicatienetwerken in de zin van artikel 98 van de wet van 21/03/1991; 
- het bezetten van het openbaar domein door intercommunales, overeenkomstig artikel 26 

van de wet van 22/12/1986; 
- het bezetten waarvan sprake is in artikel 16 van de ordonnantie van 22/11/1990 

houdende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Gewest; 
- het bezetten van het openbaar domein zoals beschreven onder artikel 5 van dit 

reglement met een oppervlakte van kleiner dan of gelijk aan 5 m²; 
- het bezetten van het openbaar domein binnen het kader van humanitaire, filantropische, 

culturele of associatieve activiteiten erkend door het College van burgemeester en 
schepenen, 

- het bezetten van het openbaar domein door handelszaken gelegen in de perimeter van 

een bouwplaats van openbare werken in de zin van artikel 2 van onderhavig reglement. 

 
§2. Het College van burgemeester en schepenen kan vrijstelling van de belasting verlenen 

voor het bezetten van het openbaar domein in het kader van braderieën en andere 
activiteiten die worden georganiseerd door wijkcomités of door handelsverenigingen in 
samenwerking met de gemeente. 

 
Artikel 5. 
§1. De taks is verschuldigd door de fysieke of rechtspersoon aan wie de vereiste vergunning 

voor het bezetten van het openbaar domein, krachtens het politiereglement op de 
privatieve bezetting van het openbaar domein, werd afgeleverd. 

 
§2. Als het openbaar domein bezet wordt zonder dat voorafgaandelijk de vergunning die 

krachtens het politiereglement op de privatieve bezetting van het openbaar domein 
vereist is, werd afgeleverd, is de taks verschuldigd door de fysieke persoon of 
rechtspersoon die effectief het openbaar domein bezet. 

 
Artikel 6. 
§1. De aanslagvoet van de belasting wordt vastgesteld, per bezette m² en per jaar, op: 
  

17,32 EUR voor het dienstjaar 2017; 
17,67 EUR voor het dienstjaar 2018. 

 
§2. De belasting wordt geheven in functie van de oppervlakte van het openbaar domein dat 

bezet wordt. Voor de berekening van de oppervlakte wordt elk deel van een vierkante 
meter als een volledige vierkante meter beschouwd. 

 
§3. De oppervlakte die in aanmerking genomen wordt om de taks te berekenen is deze die 

vermeld staat in de vergunning om het openbaar domein te bezetten. Als er geen enkele 
vergunning is om het openbaar domein te bezetten of als de oppervlakte die in de 
vergunning staat niet overeenkomt met de oppervlakte die vastgesteld wordt door een 
door het College van burgemeester en schepenen daartoe bevoegde en beëdigde 
ambtenaar of door een gerechtsdeurwaarder, wordt de oppervlakte in aanmerking 
genomen die in de vaststelling vermeld wordt. Deze blijft rechtsgeldig tot bewijs van het 
tegendeel. 
De belasting wordt berekend op basis van de aldus vastgestelde oppervlakte tot een 
eventuele aanvraag tot wijziging van de bezette oppervlakte of tot een 



gerechtsdeurwaarder of een daartoe bevoegde agent een wijziging, overeenkomstig de 
voorschriften van het politiereglement op de privatieve bezetting van het openbaar 
domein, vaststelt. 

 
Voor de bezettingen van het openbaar domein die onder dit artikel vallen en die de volgende 
plaatsen betreffen: Vrije Tijdsplein, Sint-Lambertusplein, Meudonsquare, J.B. Degroofplein 
wordt de taks als volgt vastgelegd:  
 

27,06 EUR/m²/jaar voor het dienstjaar 2017; 
27,60 EUR/m²/jaar voor het dienstjaar 2018. 

 
De ligging van de pleinen en de square die hierboven vermeld worden, wordt vastgelegd in 
de plannen in bijlage bij dit reglement. 
 
Artikel 7. 
§1. De taks is verschuldigd zonder dat de belastingplichtige daardoor eender welk recht op 

een concessie of erfdienstbaarheid op het openbaar domein kan opeisen. Hij is ertoe 
gebonden om bij de eerste vraag van de gemeentelijke overheid het toegestane gebruik 
stop te zetten of te verminderen. Als hij zich niet plooit naar dit verzoek, zal de gemeente 
daar ambtshalve toe overgaan en dit op kosten van de belastingplichtige. 

 
§2. Het intrekken of het vrijwillig opzeggen van een afgeleverde vergunning door de 

belastingplichtige houdt voor deze laatste niet in dat hij recht zou hebben op eender 
welke schadevergoeding of op de terugbetaling van de taksen die hij al betaald zou 
hebben. 

 
§3. De betaling van de taks houdt voor de gemeente geen enkele toezichtverplichting in voor 

het bezette openbare domein. Deze bezetting gebeurt op kosten en op risico en onder de 
verantwoordelijkheid van de begunstigde van de vergunning. 

 
§4. De toepassing van de belasting gebeurt onafhankelijk van het verkrijgen van de vereiste 

administratieve of politionele vergunningen en onder voorbehoud van respect voor de 
rechten van derden. 

 
Artikel 8. 
De belasting is opeisbaar voor het volledige jaar voor de bezettingen die beginnen in het 
eerste semester. Deze wordt met de helft verminderd voor bezettingen die beginnen na 30 
juni. 
 
Artikel 9. 
Er wordt voor geen enkele reden tot uitstel of terugbetaling van de belasting toegekend. 
Maar als een uitbating overgenomen wordt, zal er geen nieuwe belasting geheven worden 
voor het lopende jaar. 
 
Artikel 10. 
Als er in de loop van het jaar wijzigingen worden aangebracht aan de voorwaarden van de 
uitgereikte vergunning, die een verhoging van de belasting met zich meebrengen, zal deze 
berekend worden in functie van het verschil tussen de verschuldigde belasting die volgens 
de nieuwe gegevens berekend wordt en het bedrag van de oorspronkelijk vastgelegde 
belasting. 
Deze verhoging geldt voor het hele jaar, maar ze wordt met de helft verminderd voor de 
wijzigingen die na 30 juni doorgevoerd worden. 
 



Artikel 11. 
De taks is verschuldigd tot op het ogenblik dat de stopzetting van het bezetten aan het 
gemeentebestuur wordt meegedeeld, behalve als er in de vergunning om het openbaar 
domein te bezetten een termijn werd voorzien. 
 
Artikel 12. 
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te 
bezorgen waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen nagaan.  
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van 
de belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het 
gemeentepersoneel dat door het College van burgemeester en schepenen werd aangeduid, 
deze zonder verplaatsing voor te leggen.  
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde 
onroerende goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er 
een belastbare activiteit wordt uitgevoerd aan het gemeentepersoneel dat door het College 
van burgemeester en schepenen werd aangeduid en die het bewijs van hun aanstelling 
kunnen voorleggen; dit met de bedoeling om de onderwerping aan de belasting vast te 
stellen, of om de grondslag vast te leggen of te controleren. Deze personeelsleden mogen 
de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts betreden tussen vijf uur ‘s morgens en 
negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de rechter van de politierechtbank, 
tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.  
 
Artikel 13. 
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de 
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en 
schepenen, gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die betrekking 
hebben op de gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden 
aangeduid, zijn gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren alsook 
om in dit reglement voorziene overtredingen vast te stellen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel. 
 
Artikel 14. 
De taks wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van burgemeester en 
schepenen. 
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt 
onverwijld. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de 
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen.  
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 15. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting 
op de inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 16. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondergetekend en met redenen omkleed 
bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen 
de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de 



verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die 
voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij 
uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de 
datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, 
minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting 
minstens zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College 
van burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 17 
Het taksreglement betreffende de private bezetting van het openbaar domein d.m.v. 
terrassen en stallen dat op 14/12/2015 werd goedgekeurd, wordt opgeheven. 
 


