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Zitting van 20.01.21
#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Belasting op het plaatsen van uitstallingen of terrassen op de
openbare weg - Wijziging.#
Openbare zitting

Financiën
DE RAAD,
Gelet op artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 252 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gelet op het gemeentelijk reglement betreffende de uitstallingen en terrassen;
Gelet op het belastingsreglement betreffende de uitstallingen, de tentoonspreiding van goederen en terrassen
gevestigd door beslissing van de Gemeenteraad van 18 december 2019 voor de dienstjaren 2020 tot 2025
inbegrepen;
Overwegende dat het doel, dat door deze belasting wordt nagestreefd, is om aan de gemeente Sint-JansMolenbeek de financiële middelen te verschaffen, die noodzakelijk zijn om haar taken en beleidsmaatregelen te
kunnen uitvoeren, alsook om haar financieel evenwicht te waarborgen en overwegende dat, tot het bereiken van
dit doel, het juist blijkt om met de belastingcapaciteit van de belastingbetalers rekening te houden, en dit in de
wettelijke bezorgdheid een rechtvaardige verdeling van de belastingsdruk te waarborgen;
Gelet op de financiële toestand van de Gemeente;
Overwegende dat het tarief van deze belasting moet worden verhoogd en dat dit tarief tot 2025 met 2,5% per jaar
zal worden verhoogd;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST:
Artikel 1
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Er wordt ten bate van de gemeente, voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen, een jaarlijkse belasting
geheven op de uitstallingen, de tentoonspreiding van goederen en terrassen op de openbare weg.
Artikel 2
De toelating die voorzien is in Titel I van het gemeentelijk reglement betreffende de uitstallingen en terrassen, als
ze toegestaan wordt, de toepassing van een jaarlijkse taks die verschuldigd is zodra de openbare weg bezet is of
de belastbare voorwerpen boven de openbare weg bevestigd zijn.
Artikel 3
In het kader van de opslag van de koopwaren, uitstallingen, grills, toebehoren en distributietoestellen, bedraagt
deze taks:

• Voor de uitstallingen van koopwaren, de uitstallingen, grills en toebehoren van de uitstallingen:
• 18,45 EUR per vierkante meter die de openbare weg bezet of die het voetpad overschrijdt voor het jaar
2021.

Het tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig onderstaande
tabel:
Dienstjaar 2022 Dienstjaar 2023 Dienstjaar 2024 Dienstjaar 2025
18,91 EUR
19,38 EUR
19,86 EUR
20,36 EUR

• 22,55 EUR per vierkante meter, voor de oppervlakte van het voetpad, dat bedekt is met een plankenvloer
voor het jaar 2021.

Het tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig onderstaande
tabel:
Dienstjaar 2022 Dienstjaar 2023 Dienstjaar 2024
Dienstjaar 2025
23,11 EUR
23,69 EUR
24,28 EUR
24,89 EUR

•

Voor de automatische distributietoestellen van kleine handelsartikels of alle andere gelijkaardige
toestellen:

• 18,45 EUR per toestel per jaar voor het jaar 2021.
Het tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig onderstaande
tabel:
Dienstjaar 2022 Dienstjaar 2023 Dienstjaar 2024 Dienstjaar 2025
18,91 EUR
19,38 EUR
19,86 EUR
20,36 EUR
De taks wordt met de helft verminderd voor de automatische distributietoestellen die geplaatst worden na 30 juni
of verwijderd worden voor 1 juli.
De taks is verschuldigd door de eigenaar van het toestel.
De belastbare oppervlakte van de uitstallingen van de koopwaren wordt berekend nadat de vergunning gegeven
wordt krachtens Titel I van het gemeentelijk reglement betreffende de uitstallingen en terrassen.
De belastbare oppervlakte van de uitstallingen van waren is berekend naar hun algehele lengte gemeten van het
ene tot het andere uiteinde en naar de breedte vanaf de huisgevel. Indien de uitstalling tussen windschermen
geplaatst wordt, is de belastbare lengte degene die tussen de windschermen begrepen is. Evenzo, indien de
windschermen op de lijn van de uitstalling vooruitkomen, wordt de belastbare breedte van de uitstalling
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opgevoerd tot de lengte van de windschermen.
Indien de uitstalling zich langs beide kanten van een toegangsdeur uitstrekt, zal, forfaitair, een band van één
meter van de lengte afgetrokken worden.
Alle vergunningen voor de bezetting van de openbare weg of het deel dat over het voetpad uitsteekt, zal
aangerekend worden voor een getaxeerde oppervlakte van minstens 1m².
De taks zal niet worden toegepast op uitstallingen die niet meer dan 0,20m uitspringen vanaf de naakte muur van
de gevel. Wanneer deze afmeting overschreden wordt, zal de taks verschuldigd zijn voor de gehele toegelaten
ruimte of voor het ganse deel dat over het voetpad uitsteekt, onverminderd de sancties die voorzien zijn in Titel I
van het gemeentelijk reglement betreffende de uitstallingen en terrassen.
Artikel 4
In het kader van het plaatsen van terrassen wordt de belasting bepaald op :

• 18,45 EUR per vierkante meter die de openbare weg bezet of die het voetpad overschrijdt voor het jaar
2021;

Het tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig onderstaande
tabel:
Dienstjaar 2022 Dienstjaar 2023 Dienstjaar 2024 Dienstjaar 2025
18,91 EUR
19,38 EUR
19,86 EUR
20,36 EUR

• 22,55 EUR per vierkante meter voor de oppervlakte van het voetpad dat bedekt is met een plankenvloer
voor het jaar 2021.

Het tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig onderstaande
tabel:
Dienstjaar 2022 Dienstjaar 2023 Dienstjaar 2024
Dienstjaar 2025
23,11 EUR
23,69 EUR
24,28 EUR
24,89 EUR
Ze wordt verdrievoudigd voor de “gesloten terrassen”, die hoe dan ook van de openbare weg afgescheiden zijn en
een afgeschermde ruimte tegen onweer vormen door middel van vaste of mobiele systemen zoals panelen, geruite
scheidingswanden, zonneblinden enz… en die op een voetpad of op een bouwvrije strook langs een openbare
weg gelegen zijn.
De belastbare oppervlakte van de terrassen wordt berekend nadat de vergunning gegeven wordt krachtens Titel I
van het gemeentelijk reglement betreffende de uitstallingen en terrassen.
De belastbare oppervlakte van de terrassen is berekend volgens de totale lengte die gemeten is van een uiteinde
naar het andere en volgens de breedte, te rekenen vanaf de gevel. Als het terras geplaatst wordt tussen
windschermen, is de belastbare lengte die welke tussen deze windschermen vervat is; als de windschermen de
rooilijn van het terras overschrijden, wordt de belastbare breedte uitgebreid tot de lengte van deze windschermen.
Een strook van één meter zal forfaitair afgetrokken worden van de totaallengte als het terras uitgebreid wordt tot
beide kanten van een toegangspoort tot de inrichting.
Artikel 5
De taks is verschuldigd door de houder van de vergunning. Ze is steeds verschuldigd aan het volle tarief voor het
jaar dat aan de gang is, ongeacht de data vanaf en tot wanneer het voetpad bezet is of er belastbare voorwerpen
over het voetpad bevestigd worden.
Geen enkele korting of vergoeding wordt toegestaan, om welke reden dan ook. Ingeval van herneming van een
inrichting die vrijgesteld wordt van de taks voor het jaar dat aan de gang is, zal er geen nieuwe taks geïnd worden
voor eenzelfde belastbare oppervlakte. Een nieuwe toelating zal evenwel verkregen moeten worden volgens de
procedure die voorzien is in Titel I van het gemeentelijk reglement betreffende de uitstallingen en terrassen.
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Artikel 6
§1. Tijdens wegenwerken, met een duur van meer dan 2 maanden, waardoor de installatie van een uitstalling of
een terras onmogelijk wordt, zal er een proportionele belastingverlichting naargelang het aantal maanden waarin
de bezetting van het voetpad belemmerd zal zijn toegekend worden.
Hetzelfde geldt in geval van schorsing, voor een duur van meer dan twee maanden, van het door de vergunning
toegestane gebruik wanneer het algemeen nut het vereist.
Om deze bepaling te genieten, moet de uitbater tijdens de duur van de werken een schriftelijk verzoek indienen
bij het gemeentebestuur en de controle mogelijk maken door de ambtenaar die hiertoe aangesteld is.
§2. Het verbod om de openbare weg privatief te bezetten tijdens de dagen waarop de markten georganiseerd
worden, zoals bedoeld in artikel 7 van het gemeentelijk reglement betreffende de uitstallingen en terrassen, zal
geen enkele belastingsverlichting met zich meebrengen.
§ 3. De in dit artikel vermelde gevallen geven in geen geval aanleiding tot om het even welke vergoeding.
Artikel 7
De betaling van de belasting impliceert voor de gemeente de verplichting niet om hiertoe een bijzonder toezicht te
vrijwaren.
Artikel 8
Het gemeentebestuur stuurt de belastingplichtige een aangifteformulier op dat deze laatste volledig ingevuld en
ondertekend moet terugsturen vóór de vervaltermijn die op dit formulier vermeld is. De belastingplichtige die
geen aangifte ontvangen heeft, moet er een aanvragen, ten laatste op 31 december van het desbetreffende
aanslagjaar.
De vergunning die krachtens Titel I van het gemeentelijk reglement betreffende de uitstallingen en terrassen
verkregen wordt, doet geen afbreuk aan de verplichting om een jaarlijkse aangifte in te dienen.
Indien de aangifte niet binnen de voorziene termijn gebeurt, of indien de aangifte onjuist, onvolledig of
onnauwkeurig ingevuld is, wordt de belasting ambtshalve ten kohier gebracht.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% van het oorspronkelijk
verschuldigde recht. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en gezamenlijk ingekohierd met de
ambtshalve ingekohierde belasting.
Artikel 9
De taks wordt geïnd via kohier. Het kohier van de taks wordt uitgevaardigd en uitvoerbaar verklaard door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 10
Bij gebrek aan de betaling van de belasting binnen de termijn, is een intrestvoet voorzien betreffende de
belastingen verschuldigd, dit intrest wordt berekend per kalendermaand vanaf de eerste dag van de maand die
volgt op de vervaldatum.
Artikel 11
Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 en voor alles wat niet geregeld zou worden in
dit reglement, de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek, voor zover
zij niet specifiek betrekking hebben op de inkomstenbelastingen, alsook de gewestelijke bepalingen die verwijzen
naar het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of
alle andere gewestelijke bepalingen betreffende de lokale fiscaliteit zijn van toepassing.
Artikel 12
Indien er klachten zijn, zal de eisende partij de betaling van de belasting niet moeten rechtvaardigen. De indiening
van een klacht heft echter niet de opeisbaarheid van de taks en de nalatigheidinteresten op.
Artikel 13
Dit reglement vervangt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december
2019.
Verzending van de onderhavige beraadslaging zal aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden.
43 stemmers : 27 positieve stemmen, 10 negatieve stemmen, 6 onthoudingen.

Gemeenteraad - 20.01.2021 - Uittreksel van dossier 66654

4/5

#012/20.01.2021/A/0014#

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De adjunct Secretaris,
(g) Gilbert Hildgen

De Voorzitster van de Raad,
(g) Catherine Moureaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 22 januari 2021
Voor de Gemeentesecretaris,
De adjunct Secretaris,

De Burgemeester,

Gilbert Hildgen

Catherine Moureaux

Gilbert Hildgen
(Signature)

Digitally signed by
Gilbert Hildgen
January 22, 2021 11:53
AM
Read and approved
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