
Belastingreglement op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten, enz. ... op de 
openbare weg. Hernieuwing. Wijziging. 

 
 
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet; 
  
Gelet op artikel 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet; 
  
Gelet op het artikel 252 van de nieuwe Gemeentewet houdende de verplichting aan de Gemeenten 
een begrotingsevenwicht na te leven; 
  
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillen inzake gemeentebelastingen en zijn daaropvolgende wijzigingen; 
  
Gezien het algemene reglement betreffende het vaststellen en innen van gemeentebelastingen 
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 1997 en zijn daaropvolgende 
wijzigingen; 
  
Gelet op de ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998, 
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; 
  
Gelet op het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998, betreffende 
de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de 
uitoefening van het administratief Toezicht en zijn daaropvolgende wijzigingen; 
  
Gelet op de omzendbrief van 24 augustus 1998 betreffende de ordonnantie van 14 mei 1998 
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; 
  
Gelet dat de plaatsing van tafels, stoelen en andere handelsvoorzieningen op de openbare weg 
een uitbreiding van de activiteiten op de openbare weg op het oog heeft; 
  
Beschouwende  dat het impact  van deze voorzieningen  in verhouding is met de 
aantrekkelijkheid van deze zone, zowel van het oogpunt van de publieke omgeving ten aanzien 
van het belang van het voetgangersverkeer als van het zakencijfer van de uitbater; 
  
Beschouwende dat het Gewestelijk plan voor de grondbestemming de zones bepaalt die meer 
geschikt zijn voor handelszaken, rekening houdend met de grens van de handelskern, een 
belangrijker handelsaantrekkelijkheid bepalend, zowel door hun grootte als door hun 
concentratie; 
  
Beschouwende dat binnen de grens van deze handelskern, bepaalde aders een 
handelsaantrekkelijkheid hebben met een draagwijdte die de lokale aantrekkelijkheid overstijgt 
(regionale kernen zoals de Louise-wijk, het Zuid en het Voorplein), de belangrijkheid van deze 
stroom nog verhogend;. 
  
Beschouwende dat dit verschil van handelsaantrekkelijkheid voor elk van de zones een 
veranderde aanslagvoet wettigt 
Beschouwende dat vanaf nu moet rekening gehouden worden met 3 plaatsbepalingen: 

 Zone 1 : grens van de handelskern van het GBP en de  regionale kern 

 Zone 2 : grens van de handelskern van het GBP buiten de regionale kern 

 Buiten de zone van de grens van de handelskern van het GBP 

  
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet het reglement aan te passen aan de beschikkingen van de ordonnantie van 3 april 2014 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;   



Herzien zijn beraadslaging van 23 december 2010 betreffende het hernieuwen en het wijzigen 
van het belastingreglement betreffende de belasting op het plaatsen van tafels, stoelen, enz… 
op de openbare weg, voor een termijn vervallend op 31 december 2015; 
  
BESLUIT: 
  
1) Het reglement betreffende de belasting op het plaatsen van tafels, stoelen, enz… op de 
openbare weg, te vernieuwen en te wijzigen, en de tekst ervan als volgt te stellen: 
  
Artikel 1 
Er wordt ten bate van de gemeente Sint-Gillis, vanaf 1 januari 2016 en voor een termijn van vijf jaar 
vervallend op 31 december 2020, een jaarlijkse belasting vastgesteld op het plaatsen van tafels, 
stoelen, banken, tapkasten, enz,… op de openbare weg. 
  
Artikel 2 
§1. De jaarlijkse aanslagvoet is 20 € per m² met een minimum van 3m² indien de objecten in zone 
1 geplaatst zijn 
  
§2. De jaarlijkse aanslagvoet is 15 € per m² met een minimum van 3m² indien de objecten in zone 
2 geplaatst zijn 
§3. De jaarlijkse aanslagvoet is 10 € per m² met een minimum van 3m² indien de objecten op de 
openbare weg geplaatst zijn, gesitueerd buiten zones 1 en 2. 
  
De classificatie van de openbare wegen voor de toepassing van deze reglement , is als volgt: 
  
Openbare wegen gesitueerd in zone 1: 
  

Straten Handelskern Ranking 

Bosquet (rue) 2A Zone1 

Charleroi (chaussée de)  2B tot 30 en 1 tot 59 Zone 1 

Constitution (place de la) 2 tot 18 Zone 1 

Dejoncker (rue) 2 tot 64 en 1 tot 53 Zone 1 

Europe (Esplanade de l') 13 tot 27 Zone 1 

Fonsny (avenue) 1 tot 11 Zone 1 

Jamar (boulevard) 1 tot 53 en 2 tot 24 Zone 1 

Jourdan (rue) 2 tot 28 en 1A tot 27 Zone 1 

Louise (place) 1 tot 9 Zone 1 

Louise (avenue) 2 tot 22 en 1 tot 53 Zone 1 

Moscou (rue de) 24 tot 28A Zone 1 

Saint-Gilles (parvis de) 2 tot 28 en 11 tot 55 Zone 1 

Stas (rue Jean) 2 tot 30 en 1 tot 27 Zone 1 

Toison d'Or (avenue de la)  51 tot 60 Zone 1 

Victor Horta (plein) 2 tot 40 Zone 1 

  
Openbare wegen gesitueerd in zone 2: 
  

Straten Handelskern Ranking 

Africaine (rue)  88 tot 108 Zone 2 

Alsemberg (chaussée d’) 2 tot 156 en 1 tot 139 Zone 2 

Amazone (rue de l') 22 tot 24 Zone 2 

Américaine (rue) 2 tot 4 et 1 Zone 2 

Angleterre (rue d') 1 tot 27 Zone 2 

Aqueduc (rue de l') 2 ; 48 tot 54; 1 tot 5 en 61 tot 65 Zone 2 



Argonne (rue de l’) 2 tot 34 en 25 tot 49 Zone 2 

Bernier (rue Fernand)  1 Zone 2 

Bethléem (place de) 1 tot 9 Zone 2 

Brugmann (avenue) 2 tot 2B en 1 tot 1A Zone 2 

Charleroi (chaussée de)  
32 tot 60 en 61 tot 94; 132 tot 258 en 
149 tot 283 

Zone 2 

Coenen (rue Louis) 1 en 2 Zone 2 

Danemark (rue de) 88 tot 90 Zone 2 

de Mérode (rue)  24 tot 50 ; 1 tot 33 en 43 tot 47 Zone 2 

Defacqz (rue)  150 tot 154 en 137 tot 139 Zone 2 

Dejaer (avenue Paul) 2 Zone 2 

Dethy (rue) 2 Zone 2 

Filature (rue de la) 25A Zone 2 

Forest (chaussée de)  
2 tot 4 en 104 tot 124 ; 91b tot 99a + 
101, 111 

Zone 2 

Fortifications (rue des) 1 en 2 Zone 2 

Fort (rue du) 11 tot 15 Zone 2 

Hôtel des Monnaies (rue de l') 180 tot 194 et 177 tot 199 Zone 2 

Jaspar (avenue Henri) 132 tot 139 Zone 2 

Jourdan (rue) 179 tot 207 Zone 2 

Lycée (rue du) 37 Zone 2 

Moris (rue) 1 tot 3 Zone 2 

Neufchâtel (rue de) 2 Zone 2 

Parc (avenue du) 2 Zone 2 

Porte de Hal (avenue de la) 1 tot 17 et 59 tot 70 Zone 2 

Rome (rue de) 1 en 2 Zone 2 

Russie (rue de) 2 tot 22 en 1 tot 23 Zone 2 

Vanderschrick (rue) 123 Zone 2 

Verhaegen (rue Théodore) 121 tot 137 en 112 tot 158 Zone 2 

Victoire (rue de la) 
2 tot 52 en 230 tot 232; 1 tot 43 en 223 
tot 225 

Zone 2 

Volders (avenue Jean) 2 tot 74 et 1 tot 63 Zone 2 

Waterloo (chaussée de)  
2 tot 230 en 378 tot 410; 1 tot 185 en 
329 tot 363 

Zone 2 

  
Openbare wegen niet gesitueerd in zone 1 en zone 2: 
  
Alle andere straten van de gemeente. 
  
Artikel 3 
§1. De belasting is verschuldigd door de persoon, natuurlijk persoon of rechtspersoon, aan wie de 
vergunning van bezetting van de openbare weg met tafels, stoelen, banken, tapkasten enz. werd 
afgegeven. 
Bij gebrek aan een voorafgaande vergunning is de belasting verschuldigd door de persoon in het 
belang van wie de tafels, stoelen, banken, tapkasten, enz. werden geplaatst op de openbare weg. 
Bovendien is de eigenaar van de zaak of van het gebouw, waarop deze bezetting betrekking heeft, 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
§2. De belasting is verschuldigd voor het gehele jaar, vanaf 1 januari, dat wil zeggen de datum van de 
verkrijging van de gemeentelijke vergunning of van het plaatsen van de tafels, stoelen, banken, 
tapkasten enz. … op de openbare weg. 
§3. In het geval van een vergroting van de ingenomen  oppervlakte in de loop van het dienstjaar is 
een bijkomend belastingbedrag invorderbaar dat wordt berekend overeenkomstig artikel 2. 



§4. In geval van een wijziging gedurende het dienstjaar zijn de cedent en de cessionaris hoofdelijk 
verplicht de betaling van de belasting te regelen. 
  
Artikel 4 
Mogen ten gevolge van een beslissing van het College, vrijgesteld worden:  
Het geheel van de belastingplichtigen waarvan de activiteit gesitueerd is in een zone van 
herstelwerkzaamheden aan de openbare weg en waarvan de uitzonderlijke draagwijdte van 
dien aard is dat hun economische situatie geschaad wordt. 
De vrijstelling is berekend naar rato van de duur van de werken. 
De beslissing zal meegedeeld worden aan de belanghebbende belastingplichtigen via een 
schrijven.  
Artikel 5 
§1. Het Gemeentebestuur zendt elk jaar een aangifteformulier aan de belastingplichtige, dat hij 
behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend, dient terug te sturen vóór de erin vermelde 
vervaldatum, namelijk vijftien dagen. 
§2. De aangifte blijft geldig tot herroeping. Deze dient schriftelijk betekend aan de gemeentelijke 
belastingsdienst. 
§3. De belastingplichtige die zich al gevestigd heeft en die geen aangifteformulier ontvangen heeft 
moet er één aanvragen bij de gemeentelijke belastingdienst, ten laatste op 31 oktober van elk 
dienstjaar, en dit behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend terugzenden vóór de erop vermelde 
vervaldatum, namelijk vijftien dagen. 
De belastingplichtige die geen meubilair, refererend naar het huidige reglement, geplaatst heeft vóór 
31 oktober maar enkel na deze datum en die geen aangifteformulier ontvangen heeft moet er één 
aanvragen bij de gemeentelijke belastingdienst, ten laatste op 31 december van het dienstjaar. Hij 
moet het aan de Gemeente behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend terugzenden vóór de erop 
vermelde vervaldatum, namelijk vijftien dagen. 
§4. De belastingplichtige is verplicht om bij zijn aangifte alle bewijsstukken betreffende zijn statuut, zijn 
persoonlijke toestand of zijn verklaringen, te voegen. Daarenboven dient hij, op vraag van het Bestuur 
en zonder verplaatsing, alle boeken en documenten voor te leggen die noodzakelijk zijn voor het 
vaststellen van de belasting. 
§5. In geval van wijziging van de belastbare basis zal, binnen de vijftien dagen van deze wijziging, een 
nieuwe aangifte moeten ingediend worden bij het Gemeentebestuur. 
§6. Iedere nieuwe uitbating van een terras in de loop van het dienstjaar moet eveneens aangegeven 
worden binnen dezelfde termijn van vijftien dagen. 
  
Artikel 6 
§1. Het niet aangeven binnen de voorziene termijn of onjuiste, onvolledige of onduidelijke aangifte 
brengt het van ambtswege inkohieren van de belasting met zich mee volgens de elementen waarover 
het Gemeentebestuur kan beschikken. 
§2. Vooraleer over te gaan tot de belasting van ambtswege betekent het Bestuur aan de 
belastingplichtige, bij ter post aangetekend schrijven, de motieven waarom het tot deze procedure 
overgaat, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is, de wijze waarop deze elementen bepaald 
worden alsook het bedrag van de belasting. 
§3. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzendingsdatum van de betekening, om zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken. Als de 
belastingplichtige binnen deze termijn geen enkele opmerking heeft gemaakt zal overgegaan worden 
tot de belasting van ambtswege. 
§4. De van ambtswege ingekohierde bedragen zullen vermeerderd worden met een bedrag gelijk aan 
de verschuldigde of als verschuldigd geachte belasting. 
§5. De inbreuken op voorliggend reglement worden vastgesteld door de beëdigde en daartoe speciaal 
door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde beambte(n). Het proces-verbaal dat 
deze opstelt/opstellen zijn rechtsgeldig tot bewijs van het tegendeel. 
  
Artikel 7 
§1. De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen. Dit dient schriftelijk ingediend te worden en dient, op straffe van verval, per post 
verstuurd te worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven aan het loket van de gemeentelijke 
belastingdienst binnen de drie maanden die volgen op de derde werkdag van de 
verzendingsdatum van het waarschuwinguittreksel. Het moet gemotiveerd, gedagtekend en 
ondertekend worden door de bezwaarindiener of zijn vertegenwoordiger. 



De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die tijdens een hoorzitting gehoord wil worden, 
moet het ook expres in zijn bezwaarschrift aanmelden. 
  
§2. De indiening van een bezwaarschrift schorten de opeisbaarheid van de belasting en de 
nalatigheidintresten niet op. 
  
Artikel 8 
Onderhavige belasting zal via een kohier ingevorderd worden. 
De vaststelling, de inning en de betwisting hieromtrent worden volgens de ordonnantie van 3 
april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen geregeld. 
De vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen volgen, bovendien, 
de bepalingen terzake opgenomen in het algemeen reglement betreffende het vaststellen en 
innen van gemeentebelastingen , aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 
1997 en zijn latere wijzigingen. 
  
2) De huidige beraadslaging ter betekening aan de toezichthoudende Overheid over te 
brengen. 
  


