
Taksreglement betreffende de handelsvestigingen die meeneembare voedingswaren 
slijten op het openbaar domein. 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 17/12/2018, heeft het ondervermeld 
reglement goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 19/12/2018 tot 
02/01/2019 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 01/01/2019 tot 31/12/2021, een gemeentebelasting geheven op de bezetting 
van het openbaar domein door vaste handelsvestigingen in meeneemvoedingswaren. 
 
Bedoeld worden de in de loop van het belastingsdienstjaar bestaande handelsvestigingen, 
die hoofdzakelijk bereide en/of samengestelde voedingswaren, warm en/of koud aanbieden 
en waarin de mogelijkheid wordt geboden aan de klanten om ze ter plaatse of buiten te 
verbruiken. 
 
Artikel 2. 
De belasting wordt vastgesteld per maand en per m² of per deel van m² bezette oppervlakte 
en per handelsvestiging in voedingswaren zoals bepaald in artikel 1 op het bedrag van: 
 
 19 EUR voor het dienstjaar 2019; 
 20 EUR voor het dienstjaar 2020; 
 21 EUR voor het dienstjaar 2021. 
 
Artikel 3. 
§ 1. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de vereiste 

vergunning heeft verkregen om het openbaar domein te bezetten teneinde er een in 
artikel 1 omschreven activiteit uit te oefenen. 
Als er geen enkele vergunning voor de bezetting van het openbaar domein werd 
uitgereikt, is de belasting verschuldigd door de persoon die het openbaar domein 
daadwerkelijk bezet. 

 
§ 2. De oppervlakte die in aanmerking wordt genomen om de belasting te berekenen is deze 

die vermeld wordt in de vergunning om het openbaar domein te mogen bezetten. Als er 
geen vergunning werd toegekend om het openbaar domein te bezetten of als de 
oppervlakte die in de vergunning staat, niet overeenkomt met de oppervlakte die wordt 
vastgesteld door de door het College van burgemeester en schepenen daartoe 
bevoegde en beëdigde beambte of door een gerechtsdeurwaarder, wordt, tot bewijs van 
het tegendeel, de in de vaststelling vermelde oppervlakte gebruikt. 

 
Artikel 4. 
Wanneer er tijdens de bezetting wijzigingen worden aangebracht aan de voorwaarden van 
de verleende vergunning die aanleiding geven tot een verhoging van de belasting, wordt 
deze berekend a rato van het verschil tussen de verschuldigde belasting volgens de nieuwe 
belastbare basis en het bedrag van de oorspronkelijk gevestigde belasting. 
Het nieuwe bedrag is verschuldigd vanaf de eerste dag van de volgende maand. 
 
Artikel 5. 
De taks wordt contant en voorafgaand geïnd door de gemeenteontvanger of zijn 
aangestelde. 



Het door het gemeentebestuur vooraf verstrekte betalingsbewijs moet zichtbaar aangebracht 
worden ten behoeve van de gemeenteambtenaren. 
 
Artikel 6. 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en 
is ze onmiddellijk eisbaar. 
In dat geval ontvangt de belastingplichtige zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening 
ervan gebeurt 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; 
 
Artikel 7. 
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 8. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend 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.  
 


