
Reglement. – Belasting op de tijdelijke bezetting van de openbare weg.  

Artikel 1.Grondslag van de belasting  

§1 Vanaf 1 januari 2015 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019, zal een 
belasting geheven worden op de tijdelijke bezetting van de openbare weg, ter gelegenheid 
van werken uitgevoerd aan gebouwen voor het opslaan van materieel en materialen op het 
openbaar domein van de Gemeente Anderlecht.  De gestapelde materialen en materieel 
mogen ten  allen  tijden geen bedreiging  vormen voor  de  andere  weggebruikers.  Een 
afdoende signalisatie en afsluiting is verplicht en conform de ordonnantie betreffende de 
bouwplaatsen op de openbare weg met haar uitvoeringsbesluiten, zoals gewijzigd. 

§2. De belasting is niet toepasselijk voor de wegen waar een acteruitbouwstrook bestaat, 
wanneer al de materialen uitsluitend op deze strook worden opgeslagen.

Artikel 2. Definitie.  

In de zin van het huidige reglement,  dient men te verstaan onder openbare weg, elke 
communicatieweg toegankelijk  voor  het  publiek,  voetpad inbegrepen,  zelfs  indien  deze 
openbare weg geopend werd door een partikulier en dat de grond waarop ze gevestigd is 
engendom blijft van deze laatste. Maken ook deel uit van de openbare weg, de centrale 
bermen, die bestemd zijn om meerdere lanen van een weg open aan het verkeer van het 
publiek te scheiden.

Artikel 3. Berekening van de belasting.  

De belasting wordt vastgesteld in verhouding tot de bezette oppervlakte, elke fractie van 
een vierkante meter wordt als eenheid meegerekend tot het moment van de teruggave van 
de plaatsen in hun staat van voor de bezetting, en dus tot op het ogenblik dat de openbare 
weg, vrijgemaakt van al de materialen of andere voorwerpen, volledig voor het verkeer 
terug opengesteld zal worden.
Elk aanvraag om de bezetting van de openbare weg zal gepaard gaan met een verplicht 
voorafgaandelijk advies van de Verkeerspolitie zone zuid.

Artikel 4. Tarief en indexering.  

De aanslagvoet is vastgesteld voor het aanslegjaar 2015 op 0,90 EUR per vierkante meter 
per  kalenderdag  –  met  een  minimum  van  75  EUR  per  bezetting  en  eventueel  te 
vermeerderen  met  de  van  toepassing  zijnde  dossierrechten  zoals  vermeld  in  de 
ordonnantie  betreffende  de  bouwplaatsen  op  de  openbare  weg  met  haar 
uitvoeringsbesluiten, zoals gewijzigd. 
Deze bedragen zullen op 1 januari van elk jaar verhoogd worden met 3 %, afgerond naar 
de hoger liggende cent voor het tarief per vierkante meter per kalenderdag en naar de 
hoger liggende tien cent voor het minimum tarief per bezetting.

2015 2016 2017 2018 2019

Heffing per dag 0,9 EUR 0,93 EUR 0,96 EUR 0,98 EUR 1 EUR

Minimum per 
bezetting

75 77,2 79,5 81,9 84,35



Artikel 5. - Belastingplichtige.

De belasting is verschuldigd door de aannemer. De eigenaar of de persoon voor wiens 
rekening de werken worden uitgevoerd zal nochtans solidair en op een ondeelbare wijze 
aansprakelijk zijn voor de betaling van de belasting.

Artikel 6. - Vrijstelling.

Indien werken worden uitgevoerd voor rekening van het Gemeentebestuur van Anderlecht 
of  van  het  Openbaar  Centrum voor  Maatschappelijk  Welzijn  van  Anderlecht  wordt  de 
aannemer van de betaling vrijgesteld.

Artikel 7. Betaling van de belastingen

De belasting zal 5 werkdagen vóór de bezetting van de openbare weg betaald worden.
De betaling van de belasting kan uitgevoerd worden bij hetzij de Gemeenteontvanger, zijn 
aangestelden of bij  de belastingsbeambten rechtsgeldig daartoe aangesteld,  hetzij  door 
middel van een overschrijving op bankrekening van het Gemeentebestuur van Anderlecht, 
na verkrijgen van de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen.
De betaling van de belasting geeft geen enkel recht op een onherroepelijke vergunning 
noch op een erfdienstbaarheid op de openbare weg.
Het College van Burgemeester en Schepenen mag, ingeval van noodzaak, de toegestane 
vergunning beperken of intrekken, zonder dat enige vergoeding als tegenprestatie geëist 
mag worden. Indien binnen acht dagen geen gevolg aan voornoemde aanmaning wordt 
gegeven,  zal  er  ambtshalve en op kosten van de aannemer tot  de opruiming worden 
overgegaan, waarbij de eigenaar solidair voor de betaling van deze kosten aansprakelijk 
wordt gesteld.
Daarenboven worden de vergunningen afgeleverd onder voorbehoud van de rechten van 
derden en op risico van de belanghebbenden.
Gelet  op het  benodigde voorafgaandelijk  advies van de Verkeerspolitie  zone Zuid,  het 
reglementair  plaatsen  van  de  parkeerverboden  en  de  betalingsmodaliteiten  dient  een 
aanvraag derhalve 10 kalenderdagen voor de aanvangsdatum ingediend te worden. 

Artikel 8. Gemeentelijkeadministratieve sanctie.  

Een Gemeentelijke administratieve sanctie  kan worden  gegeven aan elke  persoon  of 
aannemer die niet over een gemeentelijke en / of de politionele toelating beschikt voor  
het plaatsen van material en / of materialen op de openbare weg. Bovendien zijn voor de 
werven onderworpen aan de ordonnatie betreffende de bouwplaatsen op de openbare 
weg sanctioneerbaar conform deze ordonnantie. 


