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Verontschuldigd  

Punt  

Onderwerp Gemeentebelasting op het benutten van gedeelten van de openbare weg 

2014-2019 . 

 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen ter zake; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding 
van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 
juni 2006; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 
van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk 
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; 
 
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, 
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging en invordering  en de 
geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen  
 
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken; 
 



Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of 
voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschriften tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 
 
 
Na beraadslaging : 
 

BESLUIT 
 

Art. 1 Voor het dienstjaar 2014 tot en met dienstjaar 2019 wordt ten voordele van  de gemeente een 
jaarlijkse belasting geheven voor het benuttigen van gedeelten van de openbare weg. 

 
Art. 2 Het plaatsen van tafels, stoelen, banken, koopwaren, wagens of welke voorwerpen op de 

openbare weg, stoep of voetpad blijft verboden. 
 
Art. 3 Aan dit verbod mogen door het College van Burgemeester en Schepenen uitzondering 

verleend worden indien de openbare weg breed genoeg is om de vrije doorgang niet te 
belemmeren. Nochtans zal de verleende vergunning alleen dan volledig uitwerksel hebben na 
de betaling der verschuldigde plaatsrechten, berekend volgens de bepalingen van 
tegenwoordig reglement. 

 
Art. 4 De plaatsrechten worden per vierkante meter als volgt berekend: 

Indien de inname beperkt is tot 2 dagen: GRATIS, maar een aanvraag is wel noodzakelijk 
Voor de 3de, 4de, 5de, 6de en 7de dag: 0,50 EUR per m²/dag, vanaf de eerste dag en met een 
minimum totaalbedrag van 20,00 EUR. 
Vanaf de 8ste dag: 3,00 EUR per m2/ per begonnen maand en met een minimum totaalbedrag 
van 20,00 EUR. 
Voor de berekening wordt elk gedeelte van een vierkante meter voor een ganse meter geteld. 
 
De plaatsrechten verschuldigd door de horeca-uitbaters wegens gebruikmaking van de 
openbare weg voor hun handelsuitbating voor de uitbouw van terrassen, wordt als volgt 
berekend: 
 Voor Bree centrum met inbegrip van de kleine ring: 
 Per jaar/per m²: 10,00 EUR 
 Per half jaar/per m²: 7,50 EUR 
 Per dag/per m²: 0,15 EUR 
 Met een minimum totaalbedrag van 20,00 EUR. 
 
 Buiten Bree centrum en de kleine ring: 
 Per jaar/per m²: 7,50 EUR 
 Per half jaar/per m²: 5,00 EUR 
 Per maand/per m²: 0,10 EUR 
 Met een minimum totaalbedrag van 20,00 EUR. 
 

Horeca-uitbaters die hun terrassen het hele jaar willen laten staan, dienen het ook 
ingericht te laten en te gebruiken in de wintermaanden. 
 

Gelegenheidsterrassen en uitbreidingen van terrassen dienen tijdig aangevraagd te 
worden bij de technische dienst van de stad Bree. De plaatsrechten worden berekend als 
volgt: 

Voor Bree centrum met inbegrip van de kleine ring: 
Per dag/per m²: 0,15 EUR (met een minimum van 20,00 EUR) 
Buiten Bree centrum en de kleine ring: 
Per dag/per m²: 0,10 EUR (met een minimum van 20,00 EUR) 

 
Art. 5  Voor openbare veilingen van mobilaire voorwerpen om welke reden ook, op de openbare weg 

gehouden, zal een recht van 6,00 EUR per dag verschuldigd zijn. 
 
Art. 6 Bij elke stoepinname ten bate van terrassen, containers, reclameborden, decoraties, 

uitstallingen van koopwaar  en dgl. dient rekening gehouden met een minimum vrije doorgang 
voor voetgangers van 1,50 m breedte. 

 Indien omwille van bouwwerven stoepen geheel of gedeeltelijk ingenomen worden kan het 
bestuur de aanvrager verplichten tot het plaatsen van een verlichte voetgangerstunnel. 



 
Art. 7 Elke aan de gevelmuur vastgemaakte uitstalling of toestel op minder dan 2,50 meter hoogte, 

wordt aanzien als gebruikmaking van de openbare weg en daarvoor is plaatsrecht door 
tegenwoordig reglement voorzien verschuldigd. 

 
Art. 8 Bovenvermelde plaatsrechten worden beschouwd als minimumrechten. Het staat het College 

van Burgemeester en Schepenen vrij, mits goedkeuring van de gemeenteraad, de 
standplaatsen of sommige daarvan bij opbod toe te wijzen,  indien zulks een meerdere 
opbrengst zou leveren. 

 
Art. 9 De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester 

en Schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar. Het kohier wordt 
tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste ontvanger die 
onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder 
kosten voor de belastingplichtigen. 
 Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. 
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke 
de belasting is verschuldigd. 
 

Art. 10 De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen binnen zes maanden vanaf de verzending van 
het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de inning van 
de belasting indien dit op een andere wijze dan per kohier gebeurde. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester 
en schepenen worden ingediend. Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, 
overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat 
ze speciaal daarvoor aanwijst. 
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede 
het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. 
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, 
bericht schriftelijk ontvangst binnen acht dagen  na de verzending of indiening van het 
bezwaarschrift. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals 
dubbele aanslag, rekenfouten enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de 
belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 

 
Art. 11 De toelating of vergunning moet ieder jaar vernieuwd worden. Zij wordt verleend zonder dat de 

belanghebbende enig recht van erfdienstbaarheid op de openbare weg kan doen gelden doch 
onder uitdrukkelijke voorwaarde dat zij mag ingetrokken of tijdelijk of gedeeltelijk geschorst 
worden, indien zulks nodig geacht wordt. De terugtrekking en de schorsing geven geen recht 
op de schadevergoeding doch enkel op de teruggave van het teveel betaalde plaatsrecht. 
Daarboven blijft de vergunninghouder ten volle verantwoordelijk voor de voorwerpen, door hem 
op de vergunde plaatsen gesteld, en heeft de gemeente, voor hetgeen de bewaring dezer 
voorwerpen betreft niet de minste verplichting. 

 
Art. 12 Is niet onderworpen aan het plaatsrecht, de voorlopige neerlegging op de openbare weg, 

teneinde af- en oplading van materialen of voorwerpen, weggeruimd binnen de twaalf uur. 
 
Art. 13 Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, worden de regels toegepast 

betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomens. 
 
Art. 14 Deze vordering wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden 
 

Namens de Gemeenteraad, 
 
 

De Secretaris,        De  Burgemeester, 
(get.) S. Goclon,       (get.) L. Van der Auwera. 

Voor eensluidend afschrift, 
Op bevel, 
De Secretaris,                                                                                   De Burgemeester,  
 


