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GR/2021/056 | Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en 
alle andere voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling wijziging reglement.
Bevoegdheid orgaan

art. 2 en 40-41 van het decreet lokaal bestuur;

Juridische grond

 Art. 170 § 4 van de Grondwet;

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

 Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;

 Art.4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over de maatregelen in geval van 
een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;

 Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding 
van de bekendmakingsplicht;

 Omzendbrief KB/ABB 2O19/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

 De bepalingen in het MB houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen;

 De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen.

Feiten, context en argumentatie

Motivering
In de gemeenteraad van 3/06/2020 werd uitzonderlijk voor het aanslagjaar 2020 geen belasting geïnd 
op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 
openbaar domein.

Naar aanleiding van het coronavirus COVID-19 waarbij cafés, drankgelegenheden en restaurants voor 
een bepaalde periode de deuren moesten sluiten, wenst het college van burgemeester en schepenen 
de getroffen uitbaters verder te ondersteunen door in 2021 opnieuw geen belasting te heffen op het 
plaatsen van terrassen, kramen, tafels enstoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 
openbaar domein.



Met dit voorstel wenst het schepencollege de horeca en handel verder te ondersteunen, gelet op de 
impact van de coronacrisis, en gezien de bijkomende investeringen die handelaars deden in het nemen 
van maatregelen ter preventie van de verdere verspreiding van het covid-19 virus.

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen 
opvangen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en 
stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein" vast. 

ARTIKEL 1
De ingangsdatum van de heffingstermijn van het reglement houdende het heffen van een belasting op 
het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 
openbaar domein, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 juni 2020, wordt gewijzigd naar 1 
januari 2022. Alle overige bepalingen van dit reglement blijven verder gelden. 

ARTIKEL 2
De gecoördineerde versie van het reglement luidt als volgt: 

Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere 
voorwerpen op het openbaar domein voor de aanslagjaren 2022-2025.

 

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting gevestigd op het 
plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 
openbaar domein, tenzij deze ingebruikname het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst.

 

ARTIKEL 2
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.

ARTIKEL 3
De belasting voor het gebruik van het voetpad of andere delen van de openbare weg wordt, voor de 
duur van het hele jaar, vastgesteld als volgt:

o 10,00 euro/m² voor alle open terrassen van consumptie-inrichtingen met een 
oppervlakte gelijk aan of kleiner dan 20 m²;

o 12,50 euro/m² voor alle terrassen van consumptie-inrichtingen met een totale 
oppervlakte groter dan 20 m²;

o 5,00 euro/m voor alle aan gevels vastgehechte handelsuitstallingen die ruimte 
benemen van de openbare weg;

o 5,00 euro/m² voor alle op het voetpad of op een ander deel van de openbare weg 
geplaatste handelsuitstallingen.

Elk gedeelte van een meter of vierkante meter wordt voor een volle meter of vierkante meter 
aangerekend.

De minimum aanslag per ingebruikname wordt vastgesteld op 25,00 euro. 

ARTIKEL 4
Een afgevaardigde van het stadsbestuur zal de opmetingen nagaan. 



ARTIKEL 5
Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het plaatsen. 

ARTIKEL 6
De belastingplichtige moet bij het gemeentebestuur uiterlijk de dag voor het plaatsen hiervan aangifte 
doen en alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens verstrekken. De terrassen die al vergund zijn, zijn 
vrijgesteld van aangifteplicht. 

ARTIKEL 7
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te 
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die 
volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging wordt 
ook ingekohierd. 

ARTIKEL 8
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

ARTIKEL 9
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 10
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd zijn en 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 vanaf 
de kennisgeving van de aanslag.  

ARTIKEL 11
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 12
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet Lokaal Bestuur.
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