REGLEMENT

Gemeenteraad van 30-06-2022

BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DOELEINDEN
VAN COMMERCIEEL BELANG DOOR MIDDEL VAN TERRASSEN, AUTOMATEN,
VERKOOPSKRAMEN EN ANDERE CONSTRUCTIES DIE VOOR HANDELSDOELEINDEN
WORDEN UITGEBAAT 2023 - 2025
Art. 1:
Met ingang op 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een contant
belasting gevestigd op de tijdelijke inname van het openbaar domein voor doeleinden van commercieel
belang door middel van terrassen, automaten en uitstallingen.
Elke inname van het openbaar domein voor de doeleinden zoals hierboven omschreven is onderworpen aan
de voorafgaandelijke toekenning van een vergunning door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 2:
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Terras: elke inname van het openbaar domein, al dan niet met een verhoogde vloer en/of afbakeningen
(windschermen), die bestaat uit losse tafels en stoelen, zonnetenten, parasols, die, over een afgelijnde
oppervlakte op het openbaar domein vóór een handelszaak, worden uitgestald, met de bedoeling om op de
aldus door dit meubilair afgebakende ruimte, het verkopen aan en/of consumeren door de klanten van de in
deze gelegenheid aangeboden waren verder te zetten, en die niet volledig afgesloten kan worden.
Jaarterras: terras gelegen in zone 1A of 1B waarvoor een terrasvergunning wordt verleend geldend vanaf de
startdatum tot en met 31 december van het betreffende jaar.
Zomerterras: terras waarvoor een terrasvergunning wordt verleend, geldend vanaf de startdatum die evenwel
niet vroeger kan zijn dan 1 april van het betreffende jaar tot en met 15 oktober van het betreffende jaar.
Automaten: toestel dat door het inwerpen van een munt of het insteken van een bankkaart een bepaalde
hoeveelheid van een artikel aflevert of bepaalde arbeidsprestaties levert: broodautomaat, soepautomaat,
aardappelautomaat, snoepautomaat, …
Uitstallingen: overdekte verkoopplaats, verkoopstanden…
Met het oog op de toepassing van onderhavige belastingverordening worden op het grondgebied van de stad
de volgende zones onderscheiden:
Zone 1A: Grote Markt, Kalkmarkt , Schapenmarkt, Nieuwstraat nr. 1 en Broekstraat nr. 1
Zone 1B: Veemarkt en Spiegelstraat
Zone 2: het overblijvende areaal van het grondgebied Tienen
Art. 3:
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning voor de ingebruikname van het openbaar
domein. De natuurlijke of rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt is hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van de belasting.
De vergunning voor deze ingebruikneming wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen,
en blijft geldig zolang er geen wijziging wordt aangevraagd.
De afgifte van de vergunningen gebeurt onder voorwaarde van een voorafgaande aangifte door de
belastingplichtige van de belastbare elementen aan het gemeentebestuur. Te dien einde ontvangt de
belastingplichtige van het bestuur een aangifteformulier dat hij ten laatste op de erin vermelde vervaldatum
moet terugsturen of op de zetel van het bestuur indienen.
Art. 4:
De belasting wordt vastgesteld als volgt :
Terras:
Zone 1A:
- Jaarterras: 2 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)
- Zomerterras: 3 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)
Zone 1B:
- Jaarterras: 1,5 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)

- Zomerterras: 2 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)
Zone 2:
- Zomerterras: 1,5 euro/m²/maand (per begonnen lopende meter, per begonnen maand)
Automaten
Zone 1A: 15 EUR/m² per begonnen maand per toestel
Zone 1B: 10 EUR/m² per begonnen maand per toestel
Zone 2: 5 EUR/ m² per begonnen maand per toestel
Uitstallingen:
Zone 1A: 10 EUR/m² per begonnen maand per toestel
Zone 1B: 5 EUR/m² per begonnen maand per toestel
Zone 2: 2,5 EUR/ m² per begonnen maand per toestel
Art. 5:
De belasting is volledig verschuldigd, ongeacht de datum gedurende het dienstjaar waarop de vergunning tot
inname van het openbaar domein wordt afgeleverd of, in voorkomend geval, ingetrokken of tijdelijk geschorst.
Geen vermindering van belasting wordt toegestaan indien de belastingplichtige in de loop van het dienstjaar
zou verzaken aan de toelating het openbaar domein in te nemen.
Indien evenwel de belaste handelszaak in de loop van het dienstjaar wordt overgenomen zal de belasting voor
het lopende jaar door de overnemer geen tweede maal verschuldigd zijn.
Art. 6:
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs bij de afgifte van de vergunning tot
inname van het openbaar domein. Bij inname van het openbaar domein zonder vergunning of bij gebreke aan
contante betaling wordt de belasting op een kohier gebracht dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 7:
Zijn van de belasting vrijgesteld:
- de ingebruikneming van het openbaar domein voor installeren van koopwaren tijdens de regelmatige
openbare markten, kermissen en gelijkaardige festiviteiten die in belangrijke mate de medewerking en/ of de
ondersteuning van de stad Tienen genieten;
- de niet-repetitieve ingebruikneming van het openbaar domein die binnen 12 uur na installatie zijn
opgeruimd.
Art. 8:
De door het gemeentebestuur aangestelde controleurs zijn gemachtigd om elke inname van de openbare weg
zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze verordening, te allen tijde gedurende het jaar op te meten en te
controleren. Van elke controle wordt proces-verbaal opgemaakt.
Art.9:
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en gemotiveerd. De indiening moet,
op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Art. 10:
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de stad, met vermelding van zowel de
datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking.

