Belastingreglement op het gebruik van de
openbare weg
vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei 2020, gewijzigd 26 oktober
2020 en 29 maart 2021 (aanpassing belastbare periode 2021 in artikel 4)
aangepaste gecoördineerde tekst, bekendgemaakt op de website
www.brugge.be op 1 april 2021

De Gemeenteraad,
Gelet op de belastingverordening op het gebruik van de openbare weg goedgekeurd, door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2020 vastgesteld, gewijzigd op 26 oktober 2020, en geldig van 1 juni
2020 tot en met 31 december 2025;
Gelet op artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3 en 41,14°, inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen te wijzigen, vast te stellen en goed te
keuren;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 286, 287 en 288, inzake de
bekendmaking en de inwerkingtreding van het belastingreglement;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 330, inzake het bestuurlijk toezicht
op de besluiten van de gemeenteraad betreffende de belastingreglementen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Gelet op de politieverordening betreffende het gebruik van de openbare weg, hervastgesteld op datum
van 24 september 1985, gewijzigd op 29 april 2003, 29 mei 2012, 28 januari 2014 en 25 juni 2019;
Gelet op de politieverordening betreffende het uitdelen van publiciteitsmiddelen, pamfletten, geschriften, strooibriefjes, reclamefolders, voorwerpen en dergelijke op de openbare weg of op het openbaar
domein, vastgesteld door de gemeenteraad van 29 juni 1993 en gewijzigd op 25 juni 2019;
Gelet op de wetten en besluiten betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het reglement vaste en losse horecaterrassen op openbaar domein, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 24 september 2019;
Overwegende dat het privaat en commercieel gebruik, zowel vast of tijdelijk, van de openbare weg
en/of openbaar domein bijkomende kosten voor de stad met zich meebrengt op het vlak van veiligheid, afvalbeheersing, openbare netheid, verkeersveiligheid en infrastructuur;
Overwegende dat het in gebruik nemen van de openbare weg of openbaar domein geluidsoverlast kan
veroorzaken en dat dit een directe impact heeft op de leefomgeving rondom de openbare wegen of
het openbaar domein;
Overwegende dat deze vormen van hinder rechtstreeks aanleiding geven tot een grote gemeentelijke
zorg aangaande het gemeentelijk patrimonium en dat deze permanente zorg financiële gevolgen heeft
voor de dienstverlening en het budget van de stad Brugge;
Overwegende dat het verantwoord is om een deel van de kosten te recupereren, afhankelijk van de
aard van het gebruik, de oppervlakte en de duurtijd van de ingenomen standplaats;
Overwegende dat de gemeenteraad van oordeel is om differentiatie van tarieven toe te passen om
reden dat een aantal straten en pleinen voor privaat en commercieel gebruik zeer gegeerd zijn en
bijgevolg méér hinder en last veroorzaken dan andere straten en pleinen;
Overwegende dat een diversifiëring van de tarieven noodzakelijk is, afhankelijk van de specifieke of
toeristische ligging van bepaalde straten of pleinen,
Overwegende dat er voor die specifieke straten en pleinen een hoger tarief mag aangerekend worden;
Overwegende dat de coronacrisis vrijwel een directe impact heeft op de economische en financiële
situatie van bedrijven en ondernemers;
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Overwegende dat het stadsbestuur van Brugge het economisch en toeristisch herstel van de stad
wenst te ondersteunen en te bevorderen waar mogelijk;
Overwegende dat het bijgevolg wenselijk is dat de stad fiscale maatregelen neemt ter ondersteuning
van de getroffen sector horeca en het derhalve noodzakelijk acht om tijdelijke vrijstelling van heffing
voor het aanslagjaar 2021 te verlenen met betrekking tot het uitstallen van terrassen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit:
Artikel 1. Definities
•

openbare weg: onder openbare weg wordt verstaan elke weg die voor het openbaar verkeer openstaat, zelfs indien de bedding ervan privé-eigendom is.

•

openbaar domein: onder openbaar domein wordt verstaan de goederen die tot het openbaar
domein behoren in de meest ruime betekenis en die voor iedereen toegankelijk zijn ongeacht wie
de eigenaar is van het goed.

•

occasioneel gebruik: elk privaat gebruik voor éénmalige, meerdaagse, wekelijkse of maandelijkse
inname(s) van de openbare weg en/of openbaar domein naar aanleiding van manifestaties,
evenementen of specifieke activiteiten.

•

commercieel gebruik of commerciële doeleinden: hieronder dient begrepen te worden elk privaat
gebruik van de openbare weg en/of openbaar domein, met als doel geld te verdienen, rechtstreeks
of onrechtstreeks, ten voordele van de belastingplichtige, aanvrager of andere belanghebbende, en
waarbij de inname of tijdelijke standplaats gericht is op handel, verkoop of het voeren van
reclame.

Artikel 2. Heffingstermijn en belastingplichtige
§1. Er wordt voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 een indirecte belasting
gevestigd op het privaat en commercieel gebruik van de openbare weg en/of het openbaar
domein.
§2. De belastingplichtige is de natuurlijke of rechtspersoon die over een door het stadsbestuur
verstrekte vergunning beschikt voor de permanente of tijdelijke inname van de openbare weg
en/of van het openbaar domein, of diegene die zonder voorafgaande vergunning effectief de
openbare weg of het openbaar domein inneemt.
Artikel 3. Belastbare grondslag
Voor elk gebruik van de openbare weg of het openbaar domein conform een afgeleverde vergunning
enerzijds of in geval van een effectief gebruik van de openbare weg of het openbaar domein zonder
afgeleverde vergunning anderzijds, dient een belasting betaald te worden op grond van de tarieven
vermeld in deze belastingverordening.
De belastingen, zowel de contantbelastingen als de kohierbelastingen, zijn verschuldigd ofwel per dag,
per maand, per vermelde periode of per jaar op basis van de in deze belastingverordening geldende
tarieven, rekening houdend met de belangrijkheid en de toeristische ligging van bepaalde straten en
pleinen zoals hierna per reeks weergegeven:
Eerste reeks : Academiestraat, Adriaan Willaertstraat, Braambergstraat, Breidelstraat, Burg,
Burgstraat, Dijver, Eiermarkt, Geernaertstraat, Geldmuntstraat, Groenerei, Gruuthusestraat, Guido
Gezelleplein, Hallestraat, Huidenvettersplein, Jakob van Ooststraat, Jan van Eyckplein,
Kastanjeboomstraat, Katelijnestraat (tot het huisnummer 64, pare kant, en tot het huisnummer 41,
onpare kant), Kemelstraat, Kleine Sint-Amandsstraat, Kraanplein, Kuipersstraat, Mallebergplaats,
Mariastraat, Markt, Minderbroedersstraat, Minnewater, Niklaas Desparsstraat, Nieuwstraat,
Noordstraat, Noordzandstraat, Onze-Lieve-Vrouw-Kerkhof-Zuid, Oude Burg, Pandreitje, Park,
Philipstockstraat, Rozenhoedkaai, Simon Stevinplein, Sint-Amandsstraat, Sint-Jakobsstraat, SintSalvator-kerkhof, Smedenstraat, Steenhouwersdijk, Steenstraat, Stoofstraat, ‘t Zand, Vismarkt,
Vlamingstraat, Vrijdagmarkt, Walplein, Walstraat, Wijngaardplein, Wijngaardstraat, Wollestraat,
Zilverpand (binnenplein), Zilverstraat, Zuidzandstraat.
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Tweede reeks : alle straten en pleinen in de binnenstad, met uitzondering van deze vermeld in de
eerste reeks.
Derde reeks : alle straten en pleinen, met uitzondering van deze vermeld in de eerste en tweede
reeks op het grondgebied van de stad Brugge.
De Brugse binnenstad worden begrensd door Buiten Kruisvest, Buiten Kazernevest, Buiten Boninvest,
Buiten Gentpoortvest, Buiten Katelijnevest, Buiten Begijnenvest, Koning Albert I-laan, Boeveriestraat,
Hendrik Consciencelaan, Guido Gezellelaan, Gulden-Vlieslaan, Koningin Elisabethlaan en Komvest.
Artikel 4: Tarief voor het uitstallen van terrassen
§1. Voor de terrassen die vanaf de eerste zaterdag van de paasvakantie tot en met de laatste zondag
van de kerstvakantie uitgestald worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende
tarieven per dag en per m² binnen de voorziene periode :
Liggingsadres
gelegen in:
eerste reeks
tweede reeks
derde reeks

Aanslagjaar 2020
01/06 - 31/10
€ 0,140 /m2
€ 0,109 /m2
€ 0,047 /m2

Aanslagjaar 2021
01/10 - 31/12
€ 0,284 /m²
€ 0,220 /m²
€ 0,096 /m²

Liggingsadres
gelegen in:
eerste reeks
tweede reeks
derde reeks

Aanslagjaar 2022
01/01 - 31/12
€ 0,289 /m²
€ 0,224 /m²
€ 0,097 /m²

Aanslagjaar 2023
01/01 - 31/12
€ 0,293 /m²
€ 0,227 /m²
€ 0,099 /m²

Aanslagjaar 2024
01/01 - 31/12
€ 0,297 /m²
€ 0,231 /m²
€ 0,100 /m²

Aanslagjaar 2025
01/01 - 31/12
€ 0,302 /m²
€ 0,234 /m²
€ 0,102 /m²

§2. Voor de terrassen die vanaf de eerste maandag na de kerstvakantie tot de laatste vrijdag vóór de
paasvakantie uitgestald worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per
dag en per m² binnen de voorziene periode :
Liggingsadres
gelegen in:
eerste reeks
tweede reeks
derde reeks

Aanslagjaar 2020
01/06 - 31/10
€ 0,030 /m2
€ 0,022 /m2
€ 0,010 /m2

Aanslagjaar 2021
01/10 - 31/12
€ 0,061 /m²
€ 0,044 /m²
€ 0,020/m²

Liggingsadres
gelegen in:
eerste reeks
tweede reeks
derde reeks

Aanslagjaar 2022
01/01 - 31/12
€ 0,062 /m²
€ 0,045 /m²
€ 0,020 /m²

Aanslagjaar 2023
01/01 - 31/12
€ 0,063 /m²
€ 0,046 /m²
€ 0,020 /m²

Aanslagjaar 2024
01/01 - 31/12
€ 0,064 /m²
€ 0,046 /m²
€ 0,020 /m²

Aanslagjaar 2025
01/01 - 31/12
€ 0,065 /m²
€ 0,047 /m²
€ 0,021 /m²

§3. Voor de terrassen die via een vaste terrasconstructie opgesteld worden, wordt een belasting
gevestigd volgens de volgende tarieven per dag en per m² binnen de voorziene periode:
Liggingsadres
gelegen in:
eerste reeks
tweede reeks
derde reeks

Aanslagjaar 2020
01/06 - 31/10
€ 0,192 /m2
€ 0,139 /m2
€ 0,064 /m2

Aanslagjaar 2021
01/10 - 31/12
€ 0,389 /m²
€ 0,282 /m²
€ 0,130/m²

Liggingsadres
gelegen in:
eerste reeks
tweede reeks
derde reeks

Aanslagjaar 2022
01/01 - 31/12
€ 0,395 /m²
€ 0,287 /m²
€ 0,132 /m²

Aanslagjaar 2023
01/01 - 31/12
€ 0,401 /m²
€ 0,291 /m²
€ 0,134 /m²

Aanslagjaar 2024
01/01 - 31/12
€ 0,407 /m²
€ 0,295 /m²
€ 0,136 /m²

Aanslagjaar 2025
01/01 - 31/12
€ 0,413 /m²
€ 0,300 /m²
€ 0,138 /m²

§4. Voor elk gedeelte van een m² wordt, zowel voor de tarieven onder artikel 4 §1, §2 en §3, een
volle m² aangerekend. Het tijdelijk niet opstellen van terrassen, te wijten aan weersomstandigheden, geeft geen aanleiding tot een proportionele vermindering van de belasting.
§5. Bij overmacht kan de belastingplichtige gedeeltelijke vrijstelling van de belasting voor de terrassen aanvragen indien het gaat om een onvoorziene, onvermijdbare of onafwendbare gebeurtenis,
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onafhankelijk van de menselijke wil, waardoor de terrassen tijdelijk niet kunnen uitgestald
worden of niet bereikbaar zijn voor exploitatie.
§6. Bij hinder wegens langdurige werkzaamheden kan de belastingplichtige gedeeltelijke vrijstelling
van de belasting voor de terrassen aanvragen indien aan de volgende dubbele voorwaarde
voldaan wordt:
- het los terras wordt niet uitgestald tijdens de volledige of gedeeltelijke duur van de werkzaamheden,
- de werkzaamheden aan de aanpalende openbare wegen of pleinen of openbaar domein, waar
het los terras wordt uitgestald, hebben een minimum duur van minstens 21 kalenderdagen.
§7. De belastingplichtige kan een vraag tot een belastingvermindering richten aan het stadsbestuur
van Brugge, Burg 12 te 8000 Brugge, t.a.v. de dienst fiscaliteit. Deze aanvraag moet schriftelijk
gebeuren uiterlijk 10 dagen na de 1ste dag van inactiviteit, hetzij via aangetekend schrijven op
het bovenvermeld adres of via per mail via belastingen@brugge.be.
§8. De vrijstelling wordt berekend volgens het dagtarief dat van toepassing is per reeksindeling van
straten en pleinen en pro rata het aantal dagen inactiviteit doch met een minimum van 21
kalenderdagen.
Artikel 5: Tarief voor het uitstallen van koopwaren
§1. Voor het uitstallen van koopwaren die tijdens het volledige aanslagjaar uitgestald worden, is een
belasting verschuldigd per m² ingenomen oppervlakte, afhankelijk van het liggingsadres:
Liggingsadres
gelegen in:

Aanslagjaar
2020

Aanslagjaar
2021

Aanslagjaar
2022

Aanslagjaar
2023

Aanslagjaar
2024

Aanslagjaar
2025

eerste reeks

€ 41.92 /m²
Min. €65,00

€ 42,55 /m²
Min. €65,00

€ 43,19 /m²
Min. €65,00

€ 43,83 /m²
Min. €65,00

€ 44,49 /m²
Min. €65,00

€ 45,16/m²
Min. €65,00

tweede reeks

€ 37,15/m²
Min. €52,00

€ 37,71 /m²
Min. €52,00

€ 38,27 /m²
Min. €52,00

€ 38,85 /m²
Min. €52,00

€ 39,43 /m²
Min. €52,00

€ 40,02/m²
Min. €52,00

derde reeks

€ 30,35/m²
Min. €40,00

€ 30,80 /m²
Min. €40,00

€ 31,27 /m²
Min. €40,00

€ 31,73 /m²
Min. €40,00

€ 32,21 /m²
Min. €40,00

€ 32,69 /m²
Min. €40,00

§2. Elk gedeelte van een m² wordt voor een volle m² aangerekend. Het tijdelijk niet uitstallen van
koopwaren of voorwerpen, te wijten aan weersomstandigheden, geeft geen aanleiding tot een
proportionele vermindering van de belasting.
§3. Voor het uitstallen van koopwaren, startende of eindigend in de loop van een aanslagjaar, wordt
de belasting proportioneel verrekend per maand waarin de koopwaren worden uitgestald.
§4. Het uitstallen van koopwaren naar aanleiding van openbare markten, gelegenheidsmarkten,
jaarmarkten of andere vormen van georganiseerde marktverkoop, vallen niet onder de
toepassing van dit artikel.
Artikel 6: Tarief voor het plaatsen van publiciteitswagen en aanhangwagens
Voor een inname van de openbare weg of openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van
publiciteitswagens of aanhangwagens met reclamedoeleinden, is een forfaitaire belasting per wagen
en per dag verschuldigd van:
Aanslagjaar
Forfaitair tarief

2020
€ 96

2021
€ 98

2022
€ 100

2023
€ 102

2024
€ 104

2025
€ 106

Artikel 7: Tarief voor het occasioneel en commercieel gebruik
§1. Voor het occasioneel en commercieel gebruik van de openbare weg of openbaar domein zijn, in
toepassing van artikel 7 van de belastingverordening, volgende forfaitaire belastingen per dag
verschuldigd indien de straten en pleinen gelegen zijn zoals vermeld in reeks 1 en reeks 2:
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Publicitaire standen, promostanden of standen voor
drankverkoop
Allerhande voorwerpen en toestellen
Tenten en vaste constructies:
- kleiner of gelijk aan 20m²
- groter dan 20 m²
Plaatsen terras of uitbreiding terras:
- kleiner of gelijk aan 20 m²
- groter dan 20 m²
Plaatsen verkoopkramen food (frietkramen,
oliebollen, wafels, …)
Plaatsen verkoopkramen non-food

250,00 euro/dag/stand
25,00 euro/dag
25,00 euro/dag
25,00 euro/dag + (0,25 euro/m² boven de 20 m²)
50,00 euro/dag
50,00 euro/dag + (2,5 euro/m² boven de 20 m²)
45,00 euro/dag/kraam
35,00 euro/dag/kraam

§2. Voor het occasioneel en commercieel gebruik van de openbare weg of openbaar domein zijn, in
toepassing van artikel 7 van de belastingverordening, volgende forfaitaire belastingen per dag
verschuldigd indien de straten en pleinen gelegen zijn zoals vermeld in reeks 3:
Publicitaire standen, promostanden of standen voor
drankverkoop

100,00 euro/dag/stand

Allerhande voorwerpen en toestellen

20,00 euro/dag

Tenten en vaste constructies:
- kleiner of gelijk aan 20 m²
- groter dan 20 m²
Plaatsen terras of uitbreiding terras:
- kleiner of gelijk aan 20 m²
- groter dan 20 m²
Plaatsen verkoopkramen food (frietkramen,
oliebollen, wafels, …)
Plaatsen verkoopkramen non-food

20,00 euro/dag
20,00 euro/dag + (0,20 euro/m² boven de 20 m²)
40,00 euro/dag
40,00 euro/dag + (2,00 euro/m² boven de 20 m²)
45,00 euro/dag/stand
35,00 euro/dag/stand

§3. De natuurlijke en de rechtspersonen zijn van de belasting op het gebruik van de openbare weg,
zoals omschreven in artikel 7 §1 en §2, vrijgesteld indien:
-

de organisatie van het evenement onmiskenbaar bijdraagt aan de toeristische promotie van de
stad Brugge en in samenwerking gebeurt met het stadsbestuur, ondergeschikte diensten of
gemeentelijke vzw’s,

-

het evenement door een plaatselijke handelsgebuurtekring, handelscentrum of handelsvereniging georganiseerd wordt in functie van hun jaarlijkse koopjesdagen, koopjesweekend of
braderie,

-

het evenement georganiseerd wordt door het stadsbestuur erkende buurt- of wijkcomités en
dit in functie van buurt- of wijkfeesten,

-

het evenement reeds onder de toepassing valt van de belasting houdende standrechten op de
markten.

§4. Indien er op de vergunde datum of data geen gebruik gemaakt wordt van de openbare weg, dient
de belastingplichtige dit schriftelijk én voorafgaand het evenement, manifestatie of activiteit, te
melden aan het stadsbestuur van Brugge, Burg 12 te 8000 Brugge, t.a.v. de dienst fiscaliteit.
Deze melding dient te gebeuren ofwel per schrijven, ofwel per faxbericht via het nummer 050 44
80 31 ofwel per mail via belastingen@brugge.be , zoniet blijven de belastingen vermeld onder
artikel 7 §1 en 7 §2 volledig verschuldigd.
Artikel 8: Tarief voor bloemenverkoop
Er is een belasting verschuldigd voor de bloemenverkoop aan kerkhoven naar aanleiding van Allerheiligen gedurende de periode van 25 oktober tot en met 7 november van het aanslagjaar.
De belasting is verschuldigd per vergunde standplaats en wordt berekend volgens de vergunde oppervlakte aan de hand van de volgende tarieven:
Aanslagjaar
Tarief

2020
€ 2,74/m²

2021
€ 2,78/m²

2022
€ 2,82/m²

2023
€ 2,87/m²

2024
€ 2,91/m²

2025
€ 2,95/m²
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Artikel 9: Tarief voor het uitdelen van promotiemateriaal, folders en flyeren
Er is een belasting verschuldigd voor het uitdelen van promotiemateriaal, folders en flyeracties, met of
zonder vergunning, waarbij het commerciële aspect van de actie doorslaggevend is. De belasting is
forfaitair per dag verschuldigd volgens de volgende tarieven:
Aanslagjaar
Forfaitair tarief

2020
€ 215

2021
€ 220

2022
€ 225

2023
€ 230

2024
€ 235

2025
€ 240

Artikel 10: Tarief voor fotoreportages en filmopnames
Er is een belasting verschuldigd voor het maken van fotoreportages en/of filmopnames met louter
commerciële doeleinden. De belasting is forfaitair per dag verschuldigd volgens de volgende tarieven:
Aanslagjaar
Forfaitair tarief

2020
€ 1.075

2021
€ 1.100

2022
€ 1.125

2023
€ 1.150

2024
€ 1.175

2025
€ 1.200

Zijn van de belasting vrijgesteld alle fotoreportages en/of filmopnames, in samenwerking met het
“Brugge City Film Office”, die al dan niet met materiële en/of logistieke steun van het stadsbestuur, op
het grondgebied van de stad plaatsvinden.
Artikel 11: Tarief voor de verkoop of het aanbieden van artistieke en/of ambachtelijke producten
Er is een belasting verschuldigd voor de verkoop of het aanbieden van artistieke of ambachtelijke producten op de Vismarkt of het Huidenvettersplein. De belasting is forfaitair per maand of een gedeelte
ervan verschuldigd volgens de toegekende vergunning en standplaats op basis van de volgende
tarieven:
Standplaatsen Vismarkt, van 16 november tot
en met 31 december en van 1 januari tot en met
14 maart
- elke kalenderdag

Standplaatsen Vismarkt, van 15 maart tot en
met 15 november
- van maandag tot en met vrijdag
- zaterdag, zon- en feestdagen, maandag indien de
voorafgaande zaterdag of zondag een wettelijke
feestdag was.
Standplaatsen Huidenvettersplein, 15 maart tot
en met 15 november
Standplaats tot en met 5 m²
Standplaats tussen 5 m² en 15 m²
Standplaats groter dan 15 m²

Tarief standplaats Vismarkt

32,00 euro per maand,

Tarief standplaats Vismarkt
32,00 euro per maand
40,00 euro per maand

Tarief standplaats Huidenvettersplein
32,00 euro per maand
81,00 euro per maand
120,00 euro per maand

Artikel 12: Algemene bepalingen
§1. De belasting zal gevestigd worden bij wijze van een kohier en geïnd worden overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals nadien gewijzigd.
§2. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals nadien gewijzigd. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met
redenen omkleed zijn en schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en
Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
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Artikel 13: Inwerkingtreding
§1. Het belastingreglement op het gebruik van de openbare weg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2019 wordt opgeheven, te rekenen met 1 juni 2020.
§2. Dit belastingreglement treedt in werking vanaf 1 juni 2020.
§3. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
_____
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