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andere uitstallingen op de openbare weg:  volledige 
vrijstelling verlenen voor het aanslagjaar 2021

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Rutger Moons, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Bart Michiels, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; de heer 
Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid; 
mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; mevrouw Eva 
Brandwijk, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; mevrouw 
Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers, raadslid; de heer Pieter Laureys, raadslid; de 
heer François Vermeulen, raadslid; mevrouw Griet Van Nueten, raadslid; de heer Ludo Van den 
Broeck, raadslid; de heer Marnix Verheyen, raadslid; de heer Marcel De Cuyper, raadslid; de heer 
Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Verontschuldigd:
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Stefan Geyzen, raadslid

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals heeft een belastingreglement voor terrassen en andere uitstallingen op de 
openbare weg. Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de nationale 
veiligheidsraad steeds strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en 
economie. Heel wat belastingplichtigen op het grondgebied kampen door alle genomen maatregelen 
waaronder de quarantainemaatregelen met zware omzetverliezen en inkomensverliezen. 
Daarom zal de stad als gunstmaatregel deze belasting voor het aanslagjaar 2021 vrijstellen. 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur



 Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen

 Ministeriële besluiten over dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken

 Belastingreglement voor terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg

Argumentatie
Het plaatsen van terrassen en andere uitstallingen van koopwaren en voorwerpen gebeurt door een 
inname van de openbare weg en brengt een last mee voor de gebruikers van het voetpad. Er moet 
steeds een vrije doorgang van minstens 1,5 m breedte op het voetpad gegarandeerd blijven. De 
plaatsing van een terras of uitstallen van koopwaar betekent een uitbreiding van een handelszaak, 
het is billijk hiervoor een specifieke belasting te heffen. Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die 
genomen zijn door de nationale veiligheidsraad steeds strikter geworden, met een aanzienlijke 
impact op onze maatschappij en economie. Heel wat belastingplichtigen op het grondgebied kampen 
door alle genomen maatregelen rond COVID-19 zware omzet- en inkomensverliezen. Ter 
compensatie kregen handelaars de mogelijkheid hun terrassen extra uit te breiden in 2020 en in 
2021. De stad stelt als gunstmaatregel voor om ook voor deze belasting het aanslagjaar 2021 vrij te 
stellen. 

De werkgroep 'Samen tegen Corona' heeft gunstig advies verleend. Het verslag van de vergadering 
wordt als bijlage toegevoegd evenals de nota over de financiële tussenkomst in verband met corona 
van de financieel directeur.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 9 augustus 2021 de volledige vrijstelling van 
belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg voor het aanslagjaar 2021 
principieel goed. 

Besluit
De gemeenteraad keurt voor het jaar 2021 een volledige vrijstelling van belasting op terrassen en 
andere uitstallingen op de openbare weg goed. 
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