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BELASTING
OP DE UITSTALLING VAN WAREN EN VOORWERPEN
OP DE OPENBARE WEG

ARTIKEL 1
Met ingang van 5 april 2016 en eindigend op 31 december 2019 wordt een jaarlijkse belasting
geheven op de uitstalling op de openbare weg van tafels en stoelen, waren en andere
voorwerpen.

ARTIKEL 2
Deze belasting is niet van toepassing voor de oppervlakten ingenomen op markten,
kermissen of andere jaarlijkse evenementen en bij éénmalige, niet-repetitieve uitstallingen
die louter dienen als ondersteuning van de catering bij een feestelijkheid (bv. een buurtfeest,
communie, verjaardagsfeest, huwelijk in een feestzaal,…).
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ARTIKEL 3
De belasting is vastgesteld op 5,00 € per m² gebruikte oppervlakte en per jaar, in alle straten
en openbare plaatsen der gemeente. In de berekening van het te betalen plaatsrecht zal elk
gedeelte van een vierkante meter voor een gehele m² aangerekend worden.

ARTIKEL 4
De belasting is onverdeelbaar en door de uitbater voor het ganse jaar verschuldigd, wat ook
de begin- en einddatum van de plaatsing van de uitstalling was. De vermindering van de
belastbare oppervlakte geeft slechts aanleiding tot evenredige aanpassing van de belasting
vanaf de eerste januari volgend op het neerleggen van een regelmatige aangifte bij het
gemeentebestuur.

ARTIKEL 5
Alvorens voorwerpen te plaatsen op het openbaar domein moet hiervoor toelating
verkregen worden van het gemeentebestuur.
De belastingplichtigen zijn gehouden hun aangiften aan het college van burgemeester en
schepenen te doen in de loop van de maand januari. De personen die na die datum de in
artikel 1 vermelde voorwerpen op de voetpaden wensen te plaatsen, moeten hiervan
voorafgaandelijk aangifte doen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het privaat gebruik van het openbaar domein gebeurt op eigen risico van de begunstigde
van de toelating en onder zijn verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 6
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en 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.
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De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

ARTIKEL 7
De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een
bedrag gelijk aan 50% van het belastingbedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt
ingekohierd.

ARTIKEL 8
De overtredingen worden vastgesteld door de beëdigde, daartoe speciaal aangewezen
ambtenaren. Deze ambtenaren worden aangewezen door de overheid die, bevoegd is om de
belastingkohieren vast te stellen.
De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

ARTIKEL 9
De belastingkohieren zullen door het College van Burgemeester en Schepenen worden
opgemaakt en uitvoerbaar verklaard. De bedragen worden volgens de regelen vervat in het
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

ARTIKEL 10
De ontvangsten van de belasting op de uitstalling van waren en voorwerpen op de openbare
weg zijn voorzien op budgetartikelen BV0020 - 7360800 (terrassen, tafels, stoelen) en BV0020
- 7360300 (dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen) van het exploitatiebudget.

ARTIKEL 11
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake
gebeuren volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30.05.2008 (B.S. 04.07.08)
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

