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Openbare Zitting
3. BELASTING OP HET PLAATSEN VAN TERRASSEN, WINDSCHERMEN, KRAMEN, TAFELS
EN STOELEN, ENZ. OP HET OPENBAAR DOMEIN AANSLAGJAAR 2022-2025
De Raad,
Gelet op art. 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet;
Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 288 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat, door het plaatsen van terrassen, de uitbaters van handelszaken een gedeelte van het
openbaar domein innemen zodat dit niet meer voor andere doeleinden aangewend kan worden;
Overwegende dat het plaatsen van terrassen en andere uitstallingen gebeurt door een inname van
het openbaar domein en een last meebrengt voor de gebruikers van onder andere het voetpad, de
weg, enz.;
Overwegende dat de plaatsing van een terras een uitbreiding van een handelszaak en een
vergroting van hun exploitatiemogelijkheden betekent. Om de oppervlakte van deze terrassen en
uitstallingen tot een minimum te beperken, wordt van de exploitanten een financiële bijdrage gevraagd
(de ingebruiknemer, de uitbater en de eigenaar zijn solidair verantwoordelijk);
Overwegende dat de bezetting van het openbaar domein kosten teweegbrengt voor de gemeente
op vlak van nazicht op de toepassing van de stedenbouwkundige reglementeringen, nazicht op orde,
netheid en veiligheid, enz.;
Overwegende dat de gemeente jaarlijks aanzienlijke investeringen doet om het openbaar domein in goede
staat te houden;
Overwegende dat de gemeente gerechtigd is om een vergoeding aan te rekenen voor de inname
van haar openbaar domein;
Overwegende dat een differentiatie van tarieven wenselijk is naargelang de wijze waarop, de
locatie, de duur en de graad van hinderlijkheid van de inname van het openbaar domein;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen
vergt zodat een financieel evenwicht kan bereikt worden in het meerjarenplan;
BESLUIT:

17 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 4 ONTHOUDINGEN(Arnel Lemaire
Vermote
Johan Vanblaere ):

Jo Rousseau

Nicolas

Art.1.

Er wordt voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 een belasting gevestigd op het plaatsen
van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar, automaten en ander
uitstallingen op het openbaar domein, tenzij deze ingebruikname van het openbaar domein
het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst of een concessie.

Art.2.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
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§ 1.- Categorie 1: - Gesloten terras: Een constructie die is geplaatst op het openbaar domein
en paalt aan de voor- en/of zijgevel van een gebouw. De constructie bestaat uit twee
zijwanden, een voorwand en een dak of luifel en dient of kan het hele jaar dienen als
commerciële ruimte of uitbreiding ervan en/of de inrichting waarvoor een wegvergunning
noodzakelijk is.
§ 2.- Categorie 2: - Half gesloten terras: de inrichting, dewelke dienen als commerciële ruimte
of uitbreiding ervan, waarvoor een standplaatsvergunning nodig is en alleen betrekking
heeft op oppervlakte inneming, afgebakend met minstens twee windschermen en
afgedekt met of voorzien van een oprolbaar zeildoek. De inname gebeurt vanaf de
krokusvakantie tot en met de herfstvakantie.
§ 3.- Categorie 3: - Open terras: de inrichting dient als commerciële ruimte of uitbreiding ervan
waarbij voor de inname van het openbaar domein een standplaatsvergunning nodig is en
die niet vallen onder de definitie van ‘gesloten terras’ of ‘half gesloten terras’.
§ 4 – Categorie 4: - een automaat: een apparaat dat al dan niet na inworp van munten een
product afgeeft of een dienst aflevert bv. weegtoestel, verrekijker, verdeelapparaat,
snoepautomaat, drankautomaat, kauwgumtoestel. Deze opsomming is niet limitatief.
§ 5 – Categorie 5: - Los voorwerp: elk roerend voorwerp kleiner dan 2,5 m² dat verplaatsbaar is
bv.: programmabord, menubord, reclamebord, fietsrek. Deze opsomming is niet limitatief.
§ 6 – Categorie 6: - Los voorwerp: elk roerend voorwerp groter of gelijk aan 2,5 m² dat
verplaatsbaar is bv.: verplaatsbare reclameborden al of niet op voertuigen. Deze
opsomming is niet limitatief.
Art.3.

De vergunningen tot gebruik, hebben het karakter van gedoogzaamheden. De gemeente zal
geen enkele aansprakelijkheid dragen nopens het privaat gebruik van deze gedeelten van het
openbaar domein en de erop geplaatste voorwerpen. De vergunninghouder draagt alle
verantwoordelijkheid. De vergunningen zijn precair. De burgemeester of het college van
burgemeester en schepenen kan ze ten allen tijde intrekken. De vergunninghouder zal
evenwel om geen reden schadeloosstelling kunnen vorderen gezien de vergunningen steeds
ten titel van gedoogzaamheid worden verleend.

Art.4.

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het openbaar domein in
gebruik neemt. De ingebruiknemer, de uitbater en de eigenaar zijn solidair verantwoordelijk.

Art.5.

Het bedrag van de belasting wordt bepaald door de zone waarin de instelling op grond van
haar ligging is ingedeeld:
§ 1.- Zone I: De zone is het gebied gevormd door het strand, door de as Kinderlaan vanaf het
strand tot aan de as Victorlaan, door de as Victorlaan vanaf de as Kinderlaan tot aan de
as Albert I Laan, door de as van de Albert I Laan kant IJzer, door de as Kaai kant IJzer,
door de as Kustweg kant IJzermonding en door de grens met het Kamp van
Lombardsijde tot aan het strand.
§ 2.- Zone II: Het resterende grondgebied.

Art.6.

De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Inname van:
Categorie 1
Minimum tarief categorie 1
Categorie 2
Minimum tarief categorie 2
Categorie 3
Minimum tarief categorie 3
Categorie 4
Categorie 5
Categorie 6

Tarief zone I
50 € / m² per jaar
600 € per jaar
25 € / m² per jaar
300 € per jaar
15 € / m² per jaar
180 € per jaar
40 € / automaat per jaar
40 € / los voorwerp per jaar
750 € / maand per los voorwerp

Tarief zone II
35 € / m² per jaar
420 € per jaar
20 € / m² per jaar
240 € per jaar
10 € / m² per jaar
120 € per jaar
40 € / automaat per jaar
40 € / los voorwerp per jaar
750 € / maand per los voorwerp

De belasting is ondeelbaar en voor het gehele jaar verschuldigd met uitzondering van
categorie 6.
Onder maand moet worden verstaan de periode die begint op de eerste en eindigt op de
laatste dag van de maand. Een onvolledige maand wordt voor een volledige maand
aangerekend.
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Voor de vermelde bezettingen wordt elk gedeelte van een vierkante meter voor een gehele
vierkante meter geteld. Indien het belastbaar feit zich voordoet in verschillende zones, wordt
de belasting per zone berekend.
Art.7.

Vrijstellingen:
- het bezetten van het openbaar domein met bloembakken, aanplantingen in het voetpad;
- het plaatsen van automaten en losse voorwerpen, indien deze geplaatst zijn binnen de
belastbare oppervlakte van de categorie 1, 2 of 3.

Art.8.

Het bezetten van het openbaar domein naast het aansluitend gebouw kan indien de
eigenaar(s) van het aansluitend gebouw ermee akkoord is (zijn).

Art.9.

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald
worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Art.10. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening moet, op straffe van verval,
gebeuren 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.
Art.11. Dit besluit treedt in voege vanaf 1 januari 2022.
Art.12. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën, de dienst veiligheid en preventie en
de dienst omgeving.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert
De Algemeen Directeur
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