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OPENBARE ZITTING

Belastingreglement voor innames van het openbaar domein voor terrassen
DE RAAD
Gelet op artikel 170, $4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, ç3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van22 juni 2017 betreffende het terrasreglement;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het plaatsen van een terras op het openbaar domein geluidsoverlast kan
veroorzaken en dat de inplanting ervan hinder op de leefomgeving van de kern van de
gemeente metzichmee kan brengen;
Overwegende dat het opstellen van terrassen 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 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 naargelangde 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 dat het nieuw terrasbeleid zich richt tot een meer kwalitatieve inname van
het openbaar domein en dat daartoe inspanningen worden verwacht van de betrokken
horeca-uitbaters;
Overwegende dat de inspanning van de inspanning van de horeca-uitbater een objectieve
maatstaf is om een vermindering van de belasting te kunnen toekennen;
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BESLUIT:

Art.

1:

Er wordt voor een termijn aanvang nemend op I januari 2018 en eindigend op 3l december
2021 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de innames van het openbaar domein door
het plaatsen van terrassen.

Art.2: Definities
Evenemententerras: De uitbreiding van een vergund terras of een tijdelijk terras die wordt
uitgestald op openbaar domein met het oog op een evenement.
Gesloten terras: een terras waar conform de rookwetgeving niet kan gerookt worden. Het gaat
om terrassen die niet langs I zijde volledig open zijn.
Jaarterras: een tijdelijke inname van het openbaar domein aansluitend aan de gevel van de
horecazaak en dit vanaf I januari tot en met 31 december van elk jaar.

Terras: De uitbreiding van een horecazaakmet elke constructie bestaande uit vaste enlof losse
elementen zoals parasols, windschermen, meubilair en zonnescherrnen of luifels. Deze
opsomming is niet beperkend. Zodoende is dit een tijdelijke ingebruikname van het openbaar
domein.
Vakantieterras: een tijdelijke inname van het openbaar domein niet aansluitend aan de gevel
van het horccazaak en dit vanaf 1 mei tot en met 30 september van elk jaar. De inname bestaat
uit elke constructie bestaande uit losse elementen zoals parasols en meubilair. Zonneschermen
of luifels en windschefinen zijn niet toegelaten. Indien het terras zich naast de openbare weg
situeert, is een afscheiding noodzakelijk.
Zone A: Markt, Rode Heuvel, Stationsplein, Nieuwstraat 1, Felix Beernaertsplein,
Bookmolenstraat, Molenstraat (oneven huisnummers 41 tlm 65 on even huisnummer 50),
Hekkerstraat (even huisnummers 42 tlm 72 en oneven huisnummer 35), Schoolstraat 2 en 4
en JozefBuyssestraat I

Zone B: Florimond Leirensstraat, Stationsstraat, Hoenderstraat, Nieuwstraat, Koningin
Astridlaan, Zuiderdijk, Scheldekaai, Molenstraat (m.u.v. oneven huisnummers 41 t/m 65 en
even huisnummer 50), Jan Broeckaertlaan, Lange Kouterstraat, Korte Kouterstraat,
Schoolstraat (m.u.v. huisnummer 2 en 4), Scheldedreef, Kerkstraat, Hekkerstraat
(huisnummers oneven huisnummers I Vm 3 I en even huisnummers 2 tlm 40), Jozef
Buyssestraat (m.u.v. huisnummer l), Korte Bergstraat, Lange Bergstraat, Moerstraat, Prinses
Josephine Charlottelaan, Vijverstraat, Aard
Zone C: elke straat of elk plein op het grondgebied van de gemeente die niet in zone
zone B gelegen is.
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Art. 3: De belasting¡rlichtige
Deze belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die het openbaar domein
in gebruik neemt. De belasting is ondeelbaar en voor heel de periode verschuldigd, ongeacht
de datum van de aaÍrwaag, de effectieve aanvang van de inname of de beeindiging van de
inname van het openbaar domein.

Art.4: Berekening van de heffing.
$

l.

De belasting voor de inname van het openbaar domein door terrassen wordt als volgt

vastgesteld:
a) Jaarterras:

Zone A en B: 21 euro per m'of begonnen m2 per jaar
Zone C:5 euro per m2 of begonnen m' per jaar

b) Vakantieterras:
Zone A en B : 7 euro per m2 of begonnen m2 per terrasseizoen
Zone C;3 euro per m2 of begonnen m2 per terrasseizoen
$2. Voor de duur van een evenement wordt een tarief aangerekend van € 0,3 per
met een minimum van20 euro per dag.

m'per dag,

$3. Deze belasting is niet van toepassing op terrasuitbreidingen en tijdelijke terrassen in het

kader van een evenement die zich buiten het kerngebied situeren.
$4. Door het college van burgemeester en schepenen kunnen personeelsleden aangesteld
worden die bevoegd zljn om een controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te
verrichten in verband met de toepassing van de belastingverordening. De door hen opgestelde
processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van tegendeel.

Art. 5: Vermindering op de heffing.
$ 1. In zone A en B wordt gestreeftl naar harmonisering van de terrassen. Van de
belastingtrllichtigen in die zones wordt verwacht dat zij hun terras aanpassen conform de
bepalingen van het geldende terrasreglement. Belasting¡rlichtigen die op uiterlijk I juli van het
aanslagjaar hun terras vernieuwd hebben conform de bepalingen van het terrasreglement
genieten daarom een vermindering van de heffing. De vermindering van de heffing is
afhankelijk van het tijdstip waarop de aanpassing van het terras wordt doorgevoerd. Bij een
belastingvermindering valt de belastingtrllichtige terug op het belastingtarief van zone C.

$2. Als de belastingplichtige in het eerste heffingsjaar het terras volledig heeft aangepast
conform de bepalingen van het geldende terrasreglement dan valt de heffing terug op het
belastingtarief van zone C.

$3. Voor belastingtrllichtigen die later hun terras aanpassen moet rekening gehouden worden
met de volgende formule:

a) Jaarterras: Het tarief vaî zone C vermeld onder artikel 3 $ la vermeerderd met 4 rnaal
x, waarbij x gelijk is aan het aantal heffrngsjaren die verstrijken zonder het terras te
vernieuwen.

X kan nooit hoger zljn

dan 3.

b)

Vakantieterras: Het tarief van zone C vermeld onder artikel 3 $ lb vermeerderd met I
maal x, waarbij x gelijk is aan het aantal heffingsjaren die verstrijken zonder het terras te
vernieuwen.
X kan nooit hoger zijndan3.
$4. De vermindering kan enkel toegekend worden mits het voorleggen van de nodige
bewijsstukken waaruit blijkt dat het terras werd aangepast conform de bepaling van het
geldende terrasreglement.

Art. 6: Aangifteplicht
1. Elke belasting¡llichtige is gehouden aangifte te doen van de inname van het openbaar
domein door terrassen bij middel van een door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld
$

formulier dat door hetn, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde datum
moet worden teruggestuurd.
De belastingllichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen is gehouden, uiterlijk op I
juli van het aanslagjaar, aaÍr het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens
ter beschikking te stellen.
$2. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve ingekohierd worden.
Vooraleer wordt overgegaan tot ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het
college van burgemeester en schepenen aan de belastingtrllichtige, per aangetekend schrijven,
de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de belasting is
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingllichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen
schriftelijke voor te dragen.
$3. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan25
procent van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook
ingekohierd.

Art.7: Inkohiering
$.1.De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
$.2. De kohierbelasting moet worden betaald binnen de twee maanden naverzetding van het

aanslagbiljet.

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel beheerder die
onverwijld zorgt voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de
belastingschuldige.

Art.

8 : Bezwaarprocedure
De belastingschuldige of zijnvertegenwoordiger kan tegen deze belastingbezwaar indien bij
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en
op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de
3e werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag. Van hetbezwaarschrift wordt binnen de vijftien kalenderdagen
na de indiening ervan een ontvangstmelding gestuurd naar de belastingschuldige of zijn
vertegenwoordiger.

Als de belastingsohuldige of zijn vertegenwoordiger dat in hetbezwaarschrift heeft gevraagd
zal de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting.

Art. 9: Overgangsbepalingen
Onderhavig reglement treedt in voege op I januari 2018 en wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
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