Stad Roeselare
Gemeenteraad d.d. 21.03.2016
Aanwezig:

37 raadsleden

Kris Declercq: burgemeester;
Dirk Lievens: voorzitter gemeenteraad;
Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, José Debels,
Marc Vanwalleghem, Bart Wenes; schepenen;
Frans Dochy, Luc Martens, Filip Deforche, Frederik Declercq, Geert Huyghe, Ria Vanzieleghem,
Annelies Carron, Tania Feys, Cyriel Ameye, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine
Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep
Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Francis Reynaert, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Gerdi
Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, Immanuel De Reuse, Stefaan Van Coillie en Steven Dewitte,
raadsleden.
Geert Depondt, OCMW-voorzitter-schepen: met raadgevende stem.
Bart Vandenbroucke, directeur ondersteuning, wnd. Stadssecretaris
Indirecte belasting op de inname openbaar domein (IOD)
DE GEMEENTERAAD
Gelet op art. 42 en 43 en 186 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, Belgisch Staatsblad 4 juli 2008; en
latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije
gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen
tabaksrook.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.12.2014 en gewijzigd op 19.10.2015, houdende
heffing van een indirecte belasting op de straatvergunningen voor een periode ingaand op
01.01.2015 en eindigend op 31.12.2019;
Gelet op het gecoördineerd stedelijk algemeen politiereglement;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het plaatsen van een terras en een rokersstoep op het openbaar domein
geluidsoverlast kan veroorzaken en dat de inplanting ervan hinder op de leefomgeving van de
stadskern met zich mee kan brengen;
Overwegende dat het opstellen van terrassen en rokersstoepen op het openbaar domein zwerfvuil
met zich meebrengt en dit een directe impact heeft op de netheid van het openbaar domein in de
omgeving van een terras;
Overwegende dat de aanwezigheid van terrassen en rokersstoepen in de stadskern dan ook
aanleiding geven tot een grotere gemeentelijke zorg aangaande openbare orde, netheid, veiligheid
en tot het benutten van de openbare ruimte, wat repercussies op de personeelsinzet en het
budget van de stad met zich meebrengt;
Overwegende dat, rekening houdende met het voorgaande, een diversifiëring van het
belastingtarief zich opdringt naargelang de ligging van het terras en dat omwille van
bovenvermelde redenen, een hoger tarief dient aangerekend te worden voor de locaties gelegen in
het stadscentrum;
Overwegende de geringe maatschappelijke en mobiliteitsimpact van kleine en in tijd gelimiteerde
innames van het openbaar domein waardoor een vrijstelling kan gerechtvaardigd worden.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT, Met algemene stemmen - 3 onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel
De Reuse)

Definitie:
Commercieel oogmerk: Met commercieel oogmerk in de zin van dit reglement wordt bedoeld het
oogmerk dat er in hoofdzaak is op gericht om winst te genereren en waarbij de winst niet in
hoofdzaak bestemd is voor een liefdadig, cultureel, toeristisch of sociaal doel.
Artikel 1 – Belastbaar feit
Voor een periode ingaand op 01.04.2016 en eindigend op 31.12.2019 wordt een belasting
geheven op de inname van openbaar domein (verder IOD).
Artikel 2 – Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning.
[Artikel 3 – Inname openbaar domein voor het plaatsen van terrassen]
(…..)

Opgenomen in het afzonderlijk belastingreglement op het plaatsen van terrassen en
rokersstoepen door horecabedrijven en andere consumptiegelegenheden d.d. 25 juni 2019.
Artikel 4 – Inname openbaar domein voor het uitvoeren van werken
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
IOD met vergunning
IOD zonder de vereiste vergunning

0,50 euro/m²/dag, met een minimum van 5,00 euro/dag
2,50 euro/m²/dag, met een minimum van 25,00 euro/dag

Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd.
Het voorbehouden van parkeerplaatsen voor het plaatsen van dienstvoertuigen wordt beschouwd
als een inname openbaar domein voor het uitvoeren van werken.
Artikel 5 – Inname openbaar domein met commercieel en /of publicitair oogmerk ter hoogte
van(= aansluitend aan de gevel of in de onmiddellijke nabijheid ervan) een bestaande handelszaak,
(met uitzondering van terrassen)
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
75 euro/m²/jaar met een minimum van 150 euro/jaar
Occasionele innames:
IOD met vergunning
IOD zonder de vereiste vergunning

0,50 euro/m²/dag, met een minimum van 5,00 euro/dag
2,50 euro/m²/dag, met een minimum van 25,00 euro/dag

Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd.
Artikel 6 – Inname openbaar domein met commercieel en /of publicitair oogmerk los van (= niet in
de onmiddellijke nabijheid ervan) een bestaande handelszaak
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
IOD met vergunning
IOD zonder de vereiste vergunning

1,50 euro/m²/dag, met een minimum van 50,00 euro/dag
7,50 euro/m²/dag, met een minimum van 250,00 euro/dag

Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd.
Voor het verspreiden van flyers op het openbaar domein wordt uitgegaan van een IOD van 1m²
per persoon die flyers verspreidt. Per persoon is een vergunning vereist.

Artikel 7 – Inname openbaar domein voor het plaatsen van circussen
De belasting wordt vastgesteld op 250 euro/dag.
Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd.
Vallen eveneens onder de categorie circussen: een theatercircus, een artistieke stuntshow, een
rondreizende tentoonstelling met show of optreden van dieren.
Artikel 8 – Vrijstellingen
a) IOD voor werken zonder hinder, waarbij de IOD beperkt wordt tot 2 dagen, tenzij voor werf-en
dienstvoertuigen binnen de blauwe zone en zone betalend parkeren.
b) IOD voor een manifestatie of evenementen met liefdadig-, cultureel-, toeristisch of sociaal doel
en uitgaande van een vereniging die gesubsidieerd wordt door de stad
c) IOD voor een manifestatie of evenement in opdracht van of in samenwerking met de stad
d) IOD voor het inrichten van een manifestatie of evenement ingericht door een feestcomité, dat
gepatroneerd of gesubsidieerd is door de stad in het kader van de wijkwerking.
e) IOD voor het inrichten van een manifestatie of evenement ter bevordering van de plaatselijke
handel en nijverheid en gepatroneerd of gesubsidieerd door de stad.
f)

IOD voor werken uitgevoerd in opdracht van de stad

g) IOD voor het plaatsen van een verhuiswagen bij verhuis en beperkt tot een oppervlakte van
maximum drie parkeerplaatsen of een straatlengte van 18 meter.
h) IOD voor het plaatsen van ceremoniewagens naar aanleiding van een huwelijk, begrafenis,
jubileum.
i)

j)

IOD door de rechtspersonen, die:
- opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang
die niet van industriële of commerciële aard zijn en
- rechtspersoonlijkheid hebben en
- waarvan ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de stad
ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht van de stad
IOD voor het plaatsen van een fietsenrek, ongeacht of dit rek een publicitaire boodschap
bevat.

Artikel 9
In geval van noodwendigheid kan het college van burgemeester en schepenen de toegekende
standplaats wijzigen of verplaatsen zonder dat enig recht tot schadevergoeding of terugbetaling
kan ingeroepen worden.
Er wordt geen teruggave gedaan van betaald recht, zelfs wanneer van de verleende vergunning
geen gebruik wordt gemaakt, behoudens in geval van overmacht of buitengewone omstandigheden
door het college van burgemeester en schepenen te beoordelen. Tegen deze beslissing kan geen
verhaal worden ingesteld.
Artikel 10 - Invordering
De belasting wordt contant ingevorderd en dient betaald te worden binnen de termijn van 10
dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging.
Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting. Ze wordt
dit door opname in een kohier en krijgt vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting.

De belasting voor de inname openbaar domein zonder vereiste vergunning wordt ingevorderd door
middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 11 - Bezwaar
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen
volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008; en latere wijzigingen.
Artikel 12
De gemeenteraadsbeslissing van 16.12.2014, gewijzigd op 19.10.2015, houdende heffing van
een indirecte belasting op de inname openbaar domein voor een periode ingaand op 01.01.2015
en eindigend op 31.12.2019 wordt hierbij opgeheven vanaf 01.04.2016.
Artikel 13 - Toezicht
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 maart 2016
Bart Vandenbroucke
directeur ondersteuning
wnd. Stadssecretaris
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Michèle Marichal
Diensthoofd debiteuren

Dirk Lievens
Voorzitter gemeenteraad

