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Directe belasting op het plaatsen van terrassen en rokersstoepen door horecabedrijven en andere
consumptiegelegenheden

Artikel 1 – Belastbaar feit
Voor het aanslagjaar 2019 wordt een belasting geheven op het plaatsen van terrassen en
rokersstoepen door horecabedrijven en andere consumptiegelegenheden.
Het terras en de rokersstoep dienen geplaatst te worden volgens de modaliteiten van het
gecoördineerd stedelijk algemeen politiereglement.
De afbakening van de zones wordt bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen
vastgelegd.
De belasting is ondeelbaar en voor de volledige periode verschuldigd, ongeacht het tijdstip waarop
het terras of de rokersstoep wordt geplaatst.
Artikel 2 – Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning.
Artikel 3 – Bedrag van de belasting
a) Variabel zomerterras
Periode: 15 februari tot en met 15 november
Dit betreft zowel de variabele zomerterrassen die aansluiten aan de gevel als de variabele
zomerterrassen die los staan van de gevel.
Zone 1: 12,50 euro/m²
Zone 2: 8,00 euro/m²
Dit terras moet ten laatste op 16 november verwijderd worden.
b) Vast terras (constructie met stedenbouwkundige vergunning)
Periode: 1 januari tot en met 31 december
Zone 1: 18,00 euro/m²
Zone 2: 11,50 euro/m²
Een parkeerplaats kan door een variabel terras worden ingenomen.
Indien een parkeerplaats of een gedeelte ervan wordt ingenomen door een variabel
zomerterras voor de periode van 15 februari tot en met 15 november, wordt per gedeeltelijk
of volledig ingenomen parkeerplaats een totaaltarief van 1000 euro aangerekend. Een laaden loszone valt niet onder het principe van een parkeerplaats en kan dus niet ingenomen
worden door een terras.
Een parkeerplaats die gehuurd wordt voor het plaatsen van een variabel terras verliest de
hoedanigheid van parkeerplaats van 15 februari tot en met 15 november.
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Wanneer eenzelfde parkeerplaats door meer dan één gebruiker als terras wordt ingenomen
wordt een verrekening volgens volgende breukverhoudingen gemaakt. Een gebruiker neemt
dan ofwel een kwart, de helft of driekwart van de parkeerplaats in en betaalt hiervoor
respectievelijk 250 euro, 500 euro en 750 euro.
c) Rokersstoep B (3 maanden)
Periode:
1 januari tot en met 14 februari
16 november tot en met 31 december
Forfaitair tarief 20 euro
De rokersstoep B moet ten laatste op 15 februari verwijderd worden
d) Rokersstoep C (12 maanden)
Periode:
1 januari tot en met 31 december
Forfaitair tarief 60 euro
Artikel 4
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 5 - Inkohiering
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6 - Betaling van de belasting
De belasting moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 7 - 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 8 - Toezicht
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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