Belastingreglement

GR 20211220

Inname van het openbaar domein door het plaatsen van terrassen (wijziging
raadsbesluit van 14 december 2020)

Artikel 1:
Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting
gevestigd op de inname van het openbaar domein door het plaatsen van terrassen.
Artikel 2:
De belasting is in eerste orde verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die
het openbaar domein inneemt door het plaatsen van een terras. Indien deze persoon niet
gekend is, dan is de belasting in tweede orde verschuldigd door de eigenaar van het pand
waarvoor het terras is opgesteld.
Artikel 3:
De belasting voor de inname van het openbaar domein door het plaatsen van een terras wordt
vastgesteld als volgt:
a) terrassen opgesteld binnen een periode lopende van 1 januari tot en met 31 december van
het aanslagjaar:
- Site 1: 40,00 euro per m² of begonnen m²;
- Site 2 en 3: 8,50 euro per m² of begonnen m²;
- Andere plaatsen: 8,50 euro per m² of begonnen m².
b) terrassen enkel opgesteld binnen een periode lopende van 1 maart tot en met 11 november
van het aanslagjaar:
- Site 1: 22,00 euro per m² of begonnen m²;
- Site 2 en 3: 8,00 euro per m² of begonnen m²;
- Andere plaatsen: 8,00 euro per m² of begonnen m².
Artikel 4:
Tijdelijke terrassen en terrasuitbreidingen ter gelegenheid van evenementen worden belast
volgens het retributiereglement op de private inname van het openbaar domein.
Artikel 5:
De belasting is ondeelbaar en voor gans de periode verschuldigd, ongeacht de datum van
aanvraag, de effectieve aanvang van de inname of de beëindiging van de inname van het
openbaar domein.
Omwille van de Corona-maatregelen is de belastingplichtige vrijgesteld van belasting voor de
maanden januari, februari en maart 2021.
Artikel 6:
De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden aangifte te doen bij het college van burgemeester
en schepenen. De aangifteformulieren die hiertoe door het college van burgemeester en
schepenen ter beschikking gehouden worden, vermelden de periode binnen welke de aangifte
dient te geschieden. Het niet ontvangen van een dergelijk aangifteformulier ontslaat de
gebruiker niet van zijn aangifteplicht.
Artikel 7:
Bij gebrek aan een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het stadsbestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college
van burgemeester en schepenen 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 30 kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Het stadsbestuur is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen met het oog op een
correcte toepassing van deze reglementering. Overtredingen worden vastgesteld door een
personeelslid van de stad, hiertoe aangesteld door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 8:
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met:
+ 10% bij een eerste overtreding;
+ 20% bij een tweede overtreding;
+ 50% bij een derde en volgende overtreding;
met dien verstande dat een correcte aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren de goede
trouw in hoofde van de belastingplichtige volledig herstelt.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 9:
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10:
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen 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 of vanaf de datum van de contante inning.
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