UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van maandag 21 december 2015
Gewijzigd op: 18 december 2017
BELASTINGEN OP TERRASSEN VAN HORECAZAKEN
GEPLAATST OP HET OPENBAAR DOMEIN - 2016-2017-2018
(S)

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42 §3 en 43, §2,15° van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010
en 17 februari 2012;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT:

met 15 stemmen ja
raadslid Elke Carette stemt neen
de raadsleden Ward Baert, Jurgen Claus, Bertrand Vander Donckt,
Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander, Paul Dieryckx en Rik Hoste
onthouden zich

Artikel 1 – Voor een termijn van drie jaar, ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, wordt een belasting geheven op terrassen van horecazaken geplaatst op het openbaar domein.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
-

Zone 1 (Markt) : 10 EUR/m2 voor de periode van 1 maart tot 15 oktober

-

Zone 2 (Alle andere) : 5 EUR/m2 voor de periode van 1 maart tot 15 oktober
Aldus gewijzigd in zitting van 18 december 2017

Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door de gebruiker het openbaar domein.
Artikel 3 - De belastingplichtige is ertoe gehouden een aanvraag tot het plaatsen van een terras te
richten aan het gemeentebestuur en alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te verstrekken en
dit uiterlijk voor 15 februari van het jaar waarin het terras voor de eerste maal in gebruik genomen
wordt.
Deze schriftelijke aanvraag dient gericht te worden aan het college van Burgemeester en Schepenen
en is vergezeld van
1. een situeringsplan
2. de oppervlakte openbaar domein die zal ingenomen worden.
Bij gebreke van een aangifte of bij een onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar of beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling
van de belasting, betekent het college 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 (kalender)dagen vanaf de derde werkdag
die volgt op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de helft van
de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.
Artikel 4 - Wanneer een horecazaak in de onmogelijkheid verkeert zijn terras uit te baten omwille
van wegeniswerken aan het openbaar domein voor zijn zaak, wordt een belastingvermindering
toegestaan in verhouding tot het aantal dagen, weken of maanden dat het terras niet beschikbaar
was.
Artikel 5 - De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en schepenen en is betaalbaar binnen de twee
maand na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 6 - De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen,
gebeurt volgens de bepalingen vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 7 - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
Aldus vastgelegd in zitting, maandag 21 december 2015.
Namens de gemeenteraad,
De secretaris,
(get.) Tom Vandenberghe

De voorzitter,
(get.) Hilde Crevits
Voor eensluidend afschrift,

De secretaris,

De burgemeester,

