
 

 

GEMEENTE VORST 

 

 #007/08.10.2013/A/0022# 

UITTREKSEL 

UIT HET NOTULENBOEK VAN 

DE GEMEENTERAAD 

Openbare zitting van 8 oktober 2013. 

 

Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren. Englebert, 

Ouartassi, Résimont, Loewenstein, Père, El Hamidine, Tahri, Spapens en Buyse, Schepenen; 

Mevren. en Dhren. Borcy, Langbord, Mokhtari, Rongé, Bentaha, Defays, El Yousfi, Chapelle, 

Sebbahi, Bairouk, Nocent, Barghouti, Grippa, Talhi, Plovie, Angeli, Criquielion, Lederer en 

Hacken; Gemeenteraadsleden ; Mevr. Moens, wd. Gemeentesecretaris. 

 

$41324858$ 

# Financiën - Belasting op het uitstallen van waren en andere voorwerpen op het openbaar 

domein - Reglement - Hernieuwing. # 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het belastingreglement op het uitstallen van waren en andere 

voorwerpen op het openbaar domein, gestemd door de gemeenteraad op 27 oktober 2007 en 

uitvoerbaar verklaard op 18 december 2007 (cfr. brief van de heer Minister van het Brusselse 

Gewest), voor een termijn eindigend op 31 december 2013; 

 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

 

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en 

invordering van de gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST : 

 

het belastingreglement op het uitstallen van waren en andere voorwerpen op het 

openbaar domein als volgt te hernieuwen: 

 

Artikel 1. 

 

Er wordt, voor de dienstjaren 2014 tot 2019, een belasting gevestigd op het 

uitstallen van waren en andere voorwerpen op het openbaar domein.  

 

Artikel 2. 

 

Het uitstallen van waren en andere voorwerpen op het openbaar domein is en blijft 

verboden.  Na vergunning kan op voorgaande regel uitzondering worden gemaakt op de 

openbare wegen en pleinen waar het verkeer niet zou worden belemmerd door het uitstallen 

van de voorwerpen vermeld in artikel 1. 

 



 

 

Artikel 3. 

 

De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie de vereiste vergunning werd 

uitgereikt. Uit de toekenning van de vergunning mag door de betrokken persoon niet worden 

afgeleid dat hem enig onherroepelijk recht van concessie, noch enige erfdienstbaarheid op het 

openbaar domein wordt verleend.  

Hij moet integendeel op het eerste bevel van de overheid van het verleende gebruik 

afzien of dit beperken, zonder uit dien hoofde aanspraak te kunnen maken op vergoeding of 

terruggave van reeds gestorte sommen. De betaling van de belasting brengt voor de gemeente 

geen enkele bijzondere verplichting mee inzake toezicht. 

 

Artikel 4. 

 

De belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor het hele jaar vanaf 1 januari, 

ongeacht de datum van de vergunning. Ze blijft betaalbaar zolang de stopzetting van de 

bezetting niet betekend werd bij een ter post aangetekend schrijven aan de gemeentedienst die 

belast is met de uitreiking van de vergunningen. Er zal geen enkele korting of terruggave 

worden toegestaan, ongeacht de reden.  

Bij de overname van een zaak zal echter geen nieuwe belasting voor het lopende 

jaar worden ingevorderd, en dit voor éénzelfde belastbare oppervlakte. 

 

Artikel 5. 

 

De belasting is niet verschuldigd voor de uitstallingen van waren of voorwerpen die 

minder dan 0,50m op de openbare weg uitspringen. Indien deze uitsprong wordt 

overschreden, wordt de belasting gevorderd voor de ganse betrokken ruimte. 

 

Artikel 6 

 

De belasting wordt berekend per m
2
 bezetting van het openbaar domein vermeld in 

de vergunning. Elk deel van een m
2
 wordt voor 1 m

2
 aangerekend. Er zal in elk geval een 

minimale belasting ingevorderd worden die gelijk is aan een bezetting van 3 m
2
. 

 

Artikel 7. 

 

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 17,00 € per m
2
. 

 

Artikel 8. 

 

In afwijking van de bepalingen van onderhavig reglement wordt geen belasting 

ingevorderd ter gelegenheid van de tijdelijke bezetting van het openbaar domein tijdens 

gemeentelijke feestelijkheden. 

 

Artikel 9. 

 

Wanneer het gemeentebestuur het bestaan van uitstallingen van waren en andere 

voorwerpen op het openbaar domein vaststelt, stuurt het aan de belastingplichtige een 

aangifteformulier dat behoorlijk ingevuld en ondertekend, samen met de vereiste vergunning 

conform artikel 3, moet worden teruggestuurd vóór de op het formulier vermelde vervaldag. 

In geval van betwisting zal de vaststelling door een bevoegd ambtenaar bewijskracht hebben. 



 

 

Dit ondertekende formulier blijft geldig tot herroeping ervan, gericht aan de dienst der 

gemeentebelastingen. 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft, dient er een aan 

te vragen bij het gemeentebestuur. 

 

Artikel 10. 

 

Indien de aangifte niet binnen de in artikel 9 gestelde termijnen ingediend wordt of 

in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtige, zal 

de belasting ambtshalve ingekohierd worden. 

Vooraleer over te gaan tot de belastingheffing van ambtswege, betekent het college 

van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, via aangetekend schrijven, de 

redenen waarom tot deze procedure overgegaan wordt, de elementen waarop de 

belastingheffing gebaseerd is, evenals de wijze waarop deze elementen vastgesteld werden en 

het bedrag van de belasting 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de 

datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

In geval van ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met het dubbele 

van het verschuldigde bedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 

 

Artikel 11. 

 

De belastingplichtige ontvangt gratis een aanslagbiljet. 

De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na verzending van het 

aanslagbiljet. 

Bij niet-betaling binnen de voorgeschreven termijn zullen de invorderingsregels 

inzake de inkomstenbelasting toegepast worden. 

 

 

De wd. Secretaris, De Voorzitter, 

(get) B. MOENS. (get) M-J. GHYSSELS. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT : 

 

Vanwege het College :  Voor de Burgemeester: 

De wd. Secretaris, De afgevaardigde schepen, 

 

 

 


