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RETRIBUTIE OP DE PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN HET OPENBAAR 

DOMEIN MET COMMERCIELE DOELEINDEN. 

I. VOORWERP VAN DE RETRIBUTIE 

Artikel 1: Een jaarlijkse retributie is verschuldigd voor de ingebruikneming van het openbaar 
domein met commerciële doeleinden, met inbegrip in het bijzonder van het plaatsen van 
stoelen, banken, tafels, terrassen; het uitstallen van goederen behalve wanneer deze 
ingebruikneming valt onder de toepassing van een andere belasting of retributie ten gunste 
van de Stad of indien deze het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst. 

Artikel 2: Elke ingebruikneming van de openbare weg bedoeld in het onderhavige reglement 
wordt, volgens het geval, onderworpen aan een voorafgaande toelating van de Burgemeester 
of van het College van Burgemeester en Schepenen. 
Een weg verkrijgt een openbaar karakter vanaf het ogenblik dat hij door iedereen gebruikt 
mag worden. 

II. AANSLAGVOET 

Artikel 3: De aanslagvoeten van de retributie worden als volgt vastgesteld: 

a) op de Grote Markt en de Grote Zavel: 28,00 € per m²; 
b) op elke andere openbare weg, als de totale bezette oppervlakte 50 m² is of meer: 21,00 

€/m²; 
c) op elke andere openbare weg, als de totale bezette oppervlakte minder is dan 50 m²: 

14,00 €/m²; 
d) de aanslagvoeten van de retributie gedurende de Kermis van Brussel worden als volgt 

vastgesteld : 22,50 € per m²; 
e) een supplement van 25% op het verschuldigde bedrag van de retributie is verschuldigd 

in geval het terrasmeubilair na het sluiten van de handelszaak niet binnengenomen 
wordt. 

De voormelde aanslagvoeten zullen verdrievoudigd worden voor de bezettingen beschermd 
tegen weer en wind en gescheiden van de openbare weg op welke wijze ook. Zij zullen 
vervijfvoudigd worden voor de bezettingen in volledige omheinde ruimten. 

De jaarlijkse retributie per terras zal niet minder mogen zijn dan 140,00 €. 

Deze aanslagvoeten evolueren met de index der consumptieprijzen waarbij de basisindex deze 
is van december 2010. 

De retributie wordt vastgesteld zoals hierboven vermeld, welke ook de duur van de 
ingebruikneming van het openbare domein moge zijn. 

Het niet betalen binnen de 30 dagen volgend op de uitnodiging tot betalen heeft de intrekking 
van rechtswege tot gevolg van de toelating voor het terras gedurende het lopende jaar. Deze 
intrekking wordt per aangetekend schrijven meegedeeld. 

Artikel 4: Ingeval van ingebruikneming van de openbare weg zonder toelating waarvan sprake 
in artikel 2, zullen de voormelde aanslagvoeten verdrievoudigd worden zonder afbreuk te 
doen aan de verplichting tot het verkrijgen van de toelating. 



d:\documents and settings\coertjens\local settings\temporary internet files\content.outlook\o1qklm8m\retributie op de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein met 
commerciele doeleinden.doc-roels12.01.2010 

III. VRIJSTELLINGEN 

Artikel 5: Ingeval van overname van een commerciële uitbating zal er geen nieuwe retributie 
geïnd worden voor het lopende jaar. 

IV. BELASTINGPLICHTIGE 

Artikel 6: De retributie is verschuldigd door de houder van de toelating van de ingebruikname 
van de openbare weg. Ingeval van ingebruikname zonder vereiste toelating is zij verschuldigd 
door de natuurlijke of rechtspersoon die de openbare weg met commerciële doeleinden bezet. 

V. INNING 

Artikel 7: De retributie is voorafgaand aan de afgifte van de toelating tot ingebruikneming van 
het openbare domein betaalbaar. Ingeval van ingebruikneming zonder toelating, is zij 
betaalbaar bij het eerste uitdrukkelijk bevel gedaan door de Administratie van de Stad, 
volgens de wijze en de termijn vastgesteld door deze Administratie. 

Artikel 8: Bij gebreke van betaling zal de invordering van de rechten gebeuren langs wettelijk, 
burgerlijke weg.  


