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

Artikel 1: 
Van 1 januari 2020 tot 31 december 2022 wordt 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" verstaan we meer bepaald stellingen, torenkranen, kraanwagens, 
afvalcontainers, bureaucontainers, werfwagens, werftoiletten, goederenliften, werkbakken, telescopische 
kranen, heftoestellen, silo’s, materiaal. 
 
Onder "werken" verstaan we meer bepaald 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" verstaan we de openbare weg inclusief de bermen, de trottoirs, de paden en de 
openbare pleinen. 
 
Artikel 2: 
§1. Elke bezetting van de openbare weg door om het even welk object vereist een voorafgaande toelating 
van de burgemeester. 
 
§2. Deze toelating moet elektronisch aangevraagd worden op het e-mailadres vermeld op het 
aanvraagformulier of schriftelijk bij het gemeentebestuur (Technische Wegendienst – Jean Vander 
Elstplein 29 te 1180 Ukkel), minstens 5 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, minstens 5 werkdagen voor het 
verstrijken van de toelating. De aanvraag hiervoor bevat dezelfde elementen als in §2. 
 
§4. Bij ontstentenis van een toelating voor de tijdelijke bezetting van de openbare weg wordt 
aangenomen dat de bezetting is aangevangen 15 kalenderdagen voor de datum waarop ze is vastgesteld 
door een hiertoe bevoegde gemeenteambtenaar. 
 
Artikel 3: 
Is de belasting verschuldigd: 

1. De aanvrager (natuurlijke 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 hoofdelijk verplicht de belasting te betalen. 

 
Artikel 4: 
§1. De belasting is invorderbaar per kalenderdag van de bezetting (inclusief weekends en feestdagen), 
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. 
De aanvangsdatum van de bezetting vermeld op de afgeleverde toelating is verondersteld de eerste dag 
van bezetting te vormen, behalve indien de aanvrager het bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht heeft 
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van een uitstel van het begin van de bezetting en dit uiterlijk de eerste dag van bezetting aangegeven op 
de toelating. 
 
In dit geval vormt de nieuwe meegedeelde datum de eerste dag van bezetting. 
 
Artikel 5: 
§1. Opslagzone 
De belasting is vastgesteld op € 0,80 per vierkante meter bezette oppervlakte en per kalenderdag van de 
bezetting, met een minimum van € 20,00. 
 
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 bureaucontainers, werfcontainers, materiaalcontainers, kledingcontainers, werkbakken, 
heftoestellen, goederenliften, kraanwagens, mobiele kranen, stellingen en mobiele werftoiletten: 
 
- Bureaucontainers, kledingcontainers inclusief opeengestapelde containers en werfwagens: € 25,00 per 
container of wagen en per kalenderdag. 
 
- Werfcontainers, materiaalcontainers: € 20,00 per container en per kalenderdag. 
 
Heftoestellen, goederenliften, werkbakken, telescopische kranen van minder dan 7,5 ton inclusief een 
opslagzone voor materiaal van maximum 5 m²: forfait van € 8,50 per kalenderdag. 
Oppervlakken voor opslag groter dan 5 m² worden overeenkomstig artikel 5 §1 berekend. 
 
- Telescopische kraan, mobiele kraan en torenkraan van meer dan 7,5 ton: forfait van € 25,00 per 
kalenderdag. 
 
Stellingen  
1/ Lengte van de gevel tot 6,00 m: forfait van € 8,50 per kalenderdag. 
2/ Per bijkomende meter lengte: forfait van € 1,00 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. 
 
Mobiel werftoilet: forfait van € 1,00 per kalenderdag. 
 
De verschillende bedragen in artikel 5 zijn vastgelegd in de onderstaande tabel en worden op 1 januari 
van elk jaar verhoogd met 2 %. In geval van decimalen wordt het resultaat afgerond tot op de eurocent. 
 

type bezetting U 2020 2021 2022 

Opslagzone m² 0,80 0,82 0,83 

Bureaucontainer ff 25,00 25,50 26,01 

Werfcontainers ff 20,00 20,40 20,81 

Heftoestellen < 7,5T ff 8,50 8,67 8,84 

grue > 7,5T ff 25,00 25,50 26,01 

stelling <= 6m ff 8,50 8,67 8,84 

stelling: Per bijkomende meter  m 1,00 1,02 1,04 

Mobiel werftoilet ff 1,00 1,02 1,04 
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Artikel 6: 
§1. Het einde van de tijdelijke bezetting van de openbare weg moet elektronisch gemeld worden op het 
e-mailadres vermeld op het aanvraagformulier of schriftelijk bij het gemeentebestuur (Technische 
Wegendienst - Jean Vander Elstplein 29 te 1180 Ukkel), uiterlijk de laatste dag voor het einde ervan. 
 
§2. Bij gebrek daaraan wordt de bezetting verondersteld af te lopen 15 kalenderdagen na de dag waarop 
de bezetting het laatst vastgesteld is door de hiertoe bevoegde gemeenteambtenaars. 
 
Artikel 7: 
§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 voorwerp 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. 
 
Artikel 8: 
Tijdelijke bezettingen van de openbare weg zijn in de volgende gevallen vrijgesteld van de belasting: 
 

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 9: 
De belasting moet contant betaald worden. 
 
Indien de belasting niet wordt betaald, zal de belasting via inkohiering ingevorderd worden. 
 
Artikel 10: 
Niet-aangifte, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangiftes door een belastingplichtige brengen een 
ambtshalve vermeerdering van de belasting met zich mee gelijk aan het aanvankelijk voorziene bedrag 
van de belasting. 
 
Alvorens over te gaan tot de ambtshalve inkohiering zal het college van burgemeester en schepenen de 
belastingplichtige per aangetekend schrijven 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, om zijn opmerkingen schriftelijk te laten gelden. 
 
Het bedrag van deze vermeerdering zal via inkohiering geïnd worden. 
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Artikel 11: 
Indien de inning niet contant kan plaatsvinden, wordt de belasting op de rol geplaatst en is ze 
onmiddellijk invorderbaar. 
Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Artikel 12: 
De regels rond invorderingen, moratoire interesten, vervolgingen, voorrechten, wettelijke hypotheken en 
verjaringen inzake inkomstenbelastingen zijn van toepassing op deze belasting. 
 
Artikel 13: 
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 met de post 
verzonden worden binnen de drie maanden na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet kohieruittreksel 
of van de brief met het verzoek over te gaan tot de betaling. 
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 14: 
Het onderhavige reglement vervangt op 1 januari 2020 het belastingreglement op de tijdelijke bezetting 
van de openbare weg, gestemd door de gemeenteraad van 27 juni 2013, en trekt het in. 
 


