Belastingreglement op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het
openbaar domein – gecoördineerde versie (17.12.2020)
DE GEMEENTERAAD
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de politieverordening van 25.11.2010 betreffende het opstellen van terrassen op het
openbaar domein en latere wijzigingen
Overwegende dat het in gebruik nemen van het openbaar domein voor de gemeente bijkomende
kosten met zich mee brengt op het vlak van veiligheid, onderhoud van het openbaar domein,
afvalbeheersing, openbare netheid, verkeersveiligheid en infrastructuur;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op het
plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein voor
horeca en detailhandel.
Onder horeca-activiteit wordt verstaan het verstrekken van logies en/of bereide maaltijden,
snacks en dranken voor onmiddellijke consumptie. Detailhandel is de directe verkoop van
goederen aan consumenten.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning tot plaatsen van
terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein of door diegene die het
openbaar domein inneemt.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
jaarlijks
€ 13,50/m²
per jaar met een minimum van € 50 per aanslag
2.
occasioneel
€ 1,15/m²
per dag met een minimum van € 10 per aanslag
Bijkomende bepalingen
- Elk gedeelte van een m² wordt als een volle m² aangerekend.
- Uitgezonderd voor de occasionele innamen van het openbaar domein is de belasting
jaarlijks en ondeelbaar verschuldigd, ongeacht de duur van de periode van inname.
- Voor de occasionele innamen wordt de belasting berekend op basis van het aantal
dagen dat het openbaar domein wordt ingenomen.
- De vergunninghouder die in de loop van het jaar een zaak overneemt, is de jaarlijkse
belasting verschuldigd voor een volledig jaar.
- Indien de vergunninghouder in eenzelfde aanslagjaar de oude uitbating in
Scherpenheuvel-Zichem stopzet en een nieuwe uitbating in Scherpenheuvel-Zichem
start, wordt de belasting voor dat aanslagjaar niet dubbel aangerekend maar vastgesteld
overeenkomstig de grootste terrasoppervlakte.
Art. 4.
Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor de vergunninghouder die zijn zaak effectief stopzet of
overlaat vóór 1 mei van het aanslagjaar.
Art. 5.
Vrijstellingen volgens beslissing van 23.04.2020
- De jaarlijkse belasting is niet verschuldigd voor aanslagjaar 2020.
- De occasionele belasting is niet verschuldigd indien er geen gebruik kan worden
gemaakt van het openbaar domein als gevolg van beslissingen van het
gemeentebestuur.
Art. 6.
Vrijstellingen volgens beslissing van 25.06.2020
De occasionele belasting van € 1,15/m² per dag met een minimum van € 10 per aanslag is
niet verschuldigd voor aanslagjaar 2020.
Art. 7.
Vrijstellingen volgens beslissing van 17.12.2020
Voor alle belastingplichtigen geldt een vrijstelling van 50 % in de periode van 01.01.2021 tot
en met 31.12.2021.
Art. 8.
Wijze van inning

De belasting wordt contant geïnd op basis van een factuur. Als de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

