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Dit naar behoren ingevuld en ondertekend formulier dient, samen met de vergunningsaanvraag 
voor de werf, geüpload te worden op het gewestelijk platform Osiris (https://apps.osiris.brussels/). 
Het loket Osiris staat te uwer beschikking om u, indien nodig, bij te staan bij de indiening van uw 
aanvraag [ Guichetosirisloket@sprb.brussels  - Tel. 02 /204.24.96 ]. 
BELANGRIJK: Vanaf 1 juli 2022 is het belastingtarief1 vastgesteld op 2,00 EUR (dienstjaar 2022). 

I. Ik, ondergetekende, de aanvrager: 

Naam : …………………………………………………… Voornaam : ……………………………………………. 

Adres : 
…………………………………………………… 

Rijksregisternr. :   ……………………………………………. 
…………………………………………………… 

Tel of GSM : …………………………………………………… E-mail : ……………………………………………. 

verklaar de toelating te vragen om de openbare weg te bezetten voor werken 

Namens een bedrijf : 

❑ Nee 

❑ Ja 
Firma : ..……………………..………………… BTW nr. :  ………..…………………...…………… 
Adres :  ..……………………..………………… Postcode : ..……………………..……….………… 
Telefoon : ..……………………..………………… Email : ..……………………..……….………… 

II. Gegevens van de werf 

Straat + nr. : ………………………………………………………………………………… Ref. van het Osiris dossier : B1 - .……………………… 

Beschrijving van de werken : ……………………………………..……………………………………………………………………………………..………………. 

III. Aard van de bezetting 

❑ Een stelling ❑ Een mobiele kraan ❑ Een gesloten container ❑ 
Een opslagzone van materialen 
en/of werfmateriaal 

❑ Een open container ❑ Een lift ❑ Een stroomgenerator ❑ (Een) voertuig(en) 

❑ Andere : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Bezettingszone [VOEG EEN SITUATIEPLAN BIJ MET DE INPLANTING EN AFMETINGEN VAN DE BEZETTE ZONE] 

❑ Voetpad ❑ Parkeerzone ❑ Weggedeelte ( BUS strook, fietspad, enz.) 

❑ Andere : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Periode van bezetting 

Duur :  …… kalenderdag(en) Plaatsingsdatum  ……/………/…….. Verwijderingsdatum ……/……/…….. 

VI. Vrijstelling van de bezettingsbelasting 

Ik erken dat ik GEEN aanspraak kan maken op een geval van vrijstelling voorzien in het artikel 10 van 
het belastingreglement op de tijdelijke ingebruikneming van de openbare weg.  
Zo NIET, voeg ik een bewijs toe van de aard van de bouwplaats  

❑ Ja  ❑ Nee  

VII. Door deze verklaring te ondertekenen: 

 erken ik kennis te hebben genomen van het belastingreglement2 op de tijdelijke bezetting van de openbare weg. 

 verbind ik er mij toe deze bezetting te beëindigen bij het eerste bevel van het Bestuur, zonder uit dien hoofde aanspraak te 
maken op enige schadeloosstelling. 

 de dienst “Vergunningen” (WervenOsiris@brucity.be) onmiddellijk te informeren omtrent elke wijziging van de 
bezettingsoppervlakte en wijziging van de einddatum van de bezetting van de openbare weg. Zo niet, zullen deze gegevens 
ambtshalve bepaald worden door de Dienst, zonder dat ik deze kan betwisten. 

   

 Op datum van : …………………………………………… 

 

Handtekening 

 Te : ………………………………………………………….. 

 

 
1 Vanaf 1 juli 2022 bedraagt de verhoging  van de belasting: 2,00 EUR (Dienstjaar 2022) ; 2,05 EUR (Dienstjaar 2023) ;  

2,10 EUR (Dienstjaar 2024) ; 2,15 EUR (Dienstjaar 2025) ; per vierkante meter en per dag. De bijdrage kan niet lager zijn dan 40,00 EUR. 
2 Het belastingreglement op de tijdelijke ingebruikneming van de openbare weg is beschikbaar op de website van de Stad Brussel : 

www.bruxelles.be  
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