Reglement

Belasting op de inname van het openbaar domein door
terrassen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 maart 2021
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 29 maart 2021

Juridische gronden
• Artikel 170§4 Grondwet
• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in
openbare zitting behandeld wordt.
• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad
beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden.
• Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad
de gemeentelijke reglementen vaststelt.
• Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende
bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd:
14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de
voorwaarden ervan
• De Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
• Het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.
• Het politiereglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein van 29 april 2020.
• Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
• Artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid .
• Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken.
• Het belastingreglement op de inname van het openbaar domein door terrassen, goedgekeurd in zitting van 17 december
2020.
• Winterterrassen - tijdelijk en eenmalig reglement in afwijking van het algemeen terrasreglement, goedgekeurd in zitting
van 26 november 2020.
Feiten

•
•

•
•

Het reglement belasting op de inname van het openbaar domein door terrassen werd gestemd voor de aanslagjaren
2021 tot en met 2025.
Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad ter bestrijding van de
COVID19-crisis steeds strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere
ondernemers werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen. Zo
ook de horeca, die sinds 19 oktober op bevel van de federale overheid verplicht moest sluiten. Deze maatregel loopt al
tot 1 april 2021.
De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op hun grondgebied
minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.
Nadat de terrasbelasting geschrapt werd voor 2020 wordt de terrasbelasting ook voor 2021 geschrapt.

Argumentatie
• Heel wat horecazaken te Maldegen kampen door de quarantainemaatregelen met zware omzetverliezen.
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Met dit besluit komt de gemeente tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale belastingreglementen
te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze
door de crisis financieel al zwaar inleveren.
De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen opvangen.
Het is billijk dat (rechts)personen die een toelating krijgen om een deel van de openbare weg privatief in gebruik te
nemen hiervoor een bijdrage leveren via een belasting.
De plaatsing van een terras betekent een uitbreiding van een handelszaak en een vergroting van hun
exploitatiemogelijkheden.
De tarieven zijn afhankelijk van de soort terrasconstructie en de duur van de inname.

BESLUIT
Artikel 1:
De gemeenteraad stelt onderstaand reglement houdende het instellen van een
gemeentebelasting op de inname van het openbaar domein door terrassen vast:
BELASTING OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN DOOR TERRASSEN
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 wordt, ten behoeve van de gemeente Maldegem,
een belasting geheven op de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein door
terrassen.
Artikel 2 Definitie:
Terras: elke inname van het openbaar domein door natuurlijke personen of rechtspersonen,
die als uitbreiding van een horeca-uitbating dient, bestaande uit zowel vaste als losse
elementen, zoals windschermen, allerhande meubilair, parasols,… zonder dat deze
opsomming als limitatief mag aanzien worden.
Artikel 3 Belastingplichtige:
De belasting is verschuldigd door de vergunningsplichtige of uitbater van de horecazaak waar
het terras werd geplaatst.
Artikel 4 Berekeningsgrondslag en tarief:
De belasting is ondeelbaar en verschuldigd op basis van de oppervlakte, de duur
(seizoenterras of jaarterras) en de soort constructie (open/halfopen of gesloten) van de
inname zoals bepaald in de terrasvergunning.
Als ingenomen oppervlakte wordt in eerste orde het aantal m² genomen dat is vermeld in de
terrasvergunning. Indien een grotere oppervlakte wordt vastgesteld, dan wordt bij de
berekening van de belasting de oppervlakte in aanmerking genomen die in het betreffend
proces-verbaal staat vermeld.
Elke breuk van een m² geldt als een volle eenheid. Elke begonnen periode wordt beschouwd
als een volledige.
We onderscheiden 4 categorieën van terrassen:
A. Seizoenterras – open/halfopen:
- Periode: van 15/03 tot en met 15/11
- Bedrag: 8 maanden x € 3,00/m² = € 24,00/m²
B. Seizoenterras – gesloten:
- Periode: van 15/03 tot en met 15/11
- Bedrag: 8 maanden x € 6,00/m² = € 48,00/m²
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C. Jaarterras – open/halfopen
- Periode: van 01/01 tot en met 31/12
- Bedrag: 12 maanden x € 3,00/m² = € 36,00/m²
D. Jaarterras – gesloten
- Periode: van 01/01 tot en met 31/12
- Bedrag: 12 maanden x € 6,00/m² = € 72,00/m²
Artikel 5 Vrijstellingen:
§1. De evenemententerrassen worden vrijgesteld van de belasting, zijnde de tijdelijke
terrassen met stoelen, tafels en parasols die ter gelegenheid van een evenement worden
geplaatst voor de duur van het evenement met een maximum van 1 week.
Deze terrassen moeten aangevraagd worden bij het UIT-loket en goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen.
§2. De overnemer van een bestaande exploitatie met vergund terras is vrijgesteld van de
belasting in het jaar van de overname.
Artikel 6 Wijze van inning:
De gemeente Maldegem vestigt de belasting door middel van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7 Aangifteplicht:
De belastingplichtige moet ten laatste voor 31 december van het jaar voorafgaand aan het
aanslagjaar aangifte doen door middel van het bekomen van een terrasvergunning zoals
bepaald in artikelen 17, 18, 19, 20, 23, 24 en 25 van het politiereglement betreffende het
opstellen van terrassen op het openbaar domein.
De belastingplichtige is vrijgesteld van aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd
aangeslagen en de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven.
Artikel 8 Procedure van ambtshalve vaststelling:
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting
ambtshalve worden ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, 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 dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Artikel 9 Belastingverhoging:
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 10 % van de belasting en bedraagt
minimum 24 euro en maximum 250 euro. In geen geval mag het verhoogd recht het dubbele
van de verschuldigde belasting overschrijden. Het bedrag van deze verhoging wordt ook
ingekohierd.
Artikel 10 Betaaltermijn:
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
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Artikel 11 Bezwaarprocedure:
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting 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.
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
1° de naam, hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting gevestigd wordt;
2° het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen.
Het vermeldt eveneens of de belastingplichtige wenst gehoord te worden.
Artikel 2:
Het reglement Belasting op de inname van het openbaar domein door terrassen goedgekeurd in
zitting van 17 december 2020 wordt opgeheven.
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