UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 24 november 2016
Vaststelling van het belastingreglement op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere
voorwerpen op het openbaar domein.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh: Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Marie Jeanne Hendrickx: Schepen;
Joris De Vriendt, Hans Verboven: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de politieverordening van 25.11.2010 betreffende het opstellen van terrassen op het
openbaar domein;
Gelet op de eigen beslissing van 17.12.2015 betreffende de seizoenskramen rond de basiliek, met
name artikel 15.07 (inname trottoir door de uitbaters van een seizoenskraam);
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Raadslid A. Claes vraagt om het stemgedrag van de N-VA-fractie te notuleren.
‘De N-VA-fractie gaat niet akkoord omdat de handelaars opnieuw geviseerd worden met verhoogde
belastingen. Hoe kunnen we investeren in een bruisende en aantrekkelijke stad als onze handelaars
steeds meer belastingen moeten betalen. Dit heeft een tegenovergesteld effect.’
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op het
plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein door
natuurlijke- of rechtspersonen die een activiteit uitoefenen die aanleiding geeft tot een
inschrijving in de Kruispuntbank van de ondernemingen, zelfs al gebeurt de aanvraag door
plaatselijke verenigingen.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning tot plaatsen van
terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein.
Art. 3.
Uitgezonderd voor de occasionele innamen van het openbaar domein is de belasting
jaarlijks en ondeelbaar verschuldigd, ongeacht de duur van de periode van inname.

Art. 4.
Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Voor de occasionele innamen wordt de belasting berekend op basis van het aantal dagen
dat het openbaar domein wordt ingenomen.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
jaarlijks
€ 13,10/m²
per jaar met een minimum van € 50,00 per aanslag
2.
occasioneel
€ 1,10/m²
per dag met een minimum van € 10,00 per aanslag
Elk gedeelte van een m² wordt als een volle m² aangerekend.
De belasting is niet verschuldigd voor de vergunninghouder die zijn zaak effectief stopzet of
overlaat voor 15 maart van het aanslagjaar.
Indien de vergunninghouder in eenzelfde aanslagjaar de oude uitbating in ScherpenheuvelZichem stopzet en een nieuwe uitbating in Scherpenheuvel-Zichem start, wordt de belasting
voor dat aanslagjaar niet dubbel aangerekend maar vastgesteld overeenkomstig de grootste
terrasoppervlakte.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

