GEMEENTERAAD 05 november 2013
BELASTING OP TERRASSEN EN ANDERE UITSTALLINGEN
OP DE OPENBARE WEG

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad stemde op 18/12/2007 een belasting op terrassen en andere in gebruiknemingen
voor een periode welke eindigt op 31/12/2013. Als de gemeente dit reglement wil behouden, moet
het opnieuw gestemd worden.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 21/10/2013 het voorstel belasting op
terrassen en uitstallingen op de openbare weg principieel goed.
Openbaar onderzoek
Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en
187 van het Gemeentedecreet.
Juridische grond
Het Gemeentedecreet.
Het decreet van 30/05/2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen.
Argumentatie
Het plaatsen van terrassen, uitstallingen van koopwaren en voorwerpen gebeurt door een inname
van de openbare weg en brengt een last mee voor de gebruikers van het voetpad. De plaatsing van
een terras betekent een uitbreiding van een handelszaak en een vergroting van hun
exploitatiemogelijkheden. Om de oppervlakte van deze terrassen en uitstallingen tot een minimum
te beperken wordt van de exploitanten een financiële bijdrage gevraagd. Deze belasting verlicht de
financiële behoefte van de stad.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist het belastingsreglement op uitstallingen als volgt goed te keuren.
1. Algemene bepalingen
De stad heft van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een jaarlijkse belasting op het
uitstallen of plaatsen op de openbare weg van terrassen, koopwaren, verkoopautomaten of
tekstborden .
2. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door diegene die het openbaar domein in gebruik heeft genomen. Is
deze niet gekend, dan is de belasting verschuldigd door de eigenaar van het pand waarvoor de
inneming gebeurt.
3. Grondslag en tarief
Het plaatsrecht wordt vastgesteld als volgt:
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•
•
•
•

30,00 euro per begonnen m² voor gesloten permanente terrassen, voor een periode van 1
januari tot 31 december, met een minimum van 300,00 euro;
20,00 euro per begonnen m², met een minimum van 200,00 euro voor open of vaste
terrassen, voor een periode van 1 januari tot 31 december
5,00 euro per begonnen m² met een minimum van 50,00 euro voor verkoopsstanden,
uitstallingen van koopwaren en voorwerpen, voor een periode van 1 januari tot 31 december
5,00 euro per begonnen m², met een minimum van 50,00 euro voor automaten, voor een
periode van 1 januari tot 31 december:

De belasting is ondeelbaar en voor de hele periode verschuldigd, ongeacht de datum van aanvraag of
beëindiging van de opstelling van de uitstalling.
4. Vrijstellingen
Tijdelijke terrassen, terrasuitbreidingen of andere uitstallingen ter gelegenheid van speciale
evenementen zijn vrijgesteld van deze belasting. De vrijstelling geldt enkel voor de dag(en) van het
evenement zelf.
5. Kohierbelasting
De stad vordert de belasting in door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden
binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Elke belastingplichtige moet een aangifte doen. De stad stuurt een aangifteformulier op. Dit
document moet de belastingplichtige binnen de maand ingevuld terugsturen. De nieuwe
belastingplichtige moet hiervan zelf aangifte doen bij de stad. Bij wijziging moet hij dit binnen de
maand via aangetekend brief melden.
Bij gebrek van aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover de stad beschikt. De
belastingplichtige ontvangt een aangetekende brief die de redenen bevat waarom de stad gebruik
maakt van deze procedure. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen
te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn
opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
6. Procedure
De vestiging en invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het decreet van
30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen.
7. Bezwaren
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden
ingediend en gemotiveerd. De belastingschuldige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3
maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet.
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