REGLEMENT

Gemeenteraad van 26-06-2014

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
Artikel 1
De 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, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2013, met ingang op 1
januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020, wordt opgeheven.
Artikel 2
Met ingang op 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020 wordt een belasting
gevestigd 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.
Elke inname van het openbaar domein voor de doeleinden zoals hierboven omschreven is onderworpen aan
de voorafgaandelijke toekenning van een vergunning door de gemeentelijke overheid.

dienst financiën

Artikel 3
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
Openbaar domein: de gehele openbare wegeninfrastructuur, beheerd door de gemeentelijke overheid.
Terras : elke inname van het openbaar domein, al dan niet met een verhoogde vloer en/of met 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.
Uitstalling : elke mobiele, manueel bediende verkoopsstand, automaat of andere losse constructie op het
openbaar domein of tegen de huisgevel, met als doel de uitstalling, de verkoop van handelswaren, of de
verwijzing naar de in een handelszaak te koop aangeboden producten of diensten.
Artikel 4
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.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 31 december van
het belastingjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te
stellen.

De vergunning wordt verleend zonder dat de houder ervan enig recht van erfdienstbaarheid kan laten gelden
op het gedeelte van het openbaar domein dat hij inneemt. Zij kan door het college van burgemeester en
schepenen worden ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst indien zulks noodzakelijk geacht wordt.
De intrekking of tijdelijke schorsing geven geen enkel recht op schadevergoeding.
Artikel 5
Met het oog op de toepassing van onderhavige belastingverordening worden op het grondgebied van de stad
twee zones onderscheiden, die als volgt worden vastgesteld :
Zone 1 : Grote Markt, Kalkmarkt en Veemarkt;
Zone 2 : het overblijvende areaal van het grondgebied.
Artikel 6
De belasting wordt vastgesteld als volgt :
Terras :
Zone 1: 2 EUR per m² per maand voor de oppervlakte binnen de twee meter vanaf de gevel der gebouwen;
3 EUR per m² per maand voor de oppervlakte buiten de twee meter vanaf de gevel der gebouwen.
Zone 2: 1,50 EUR per m² per maand voor de oppervlakte binnen de twee meter vanaf de gevel der gebouwen;
2 EUR per m² per maand voor de oppervlakte buiten de twee meter vanaf de gevel der gebouwen.
Uitstallingen en verkoopsstanden :
Automaten : Zone 1: 15 EUR/m² per maand per toestel
Zone 2 : 10 EUR/m² per maand per toestel
Andere dan automaten : Zone 1: 5 EUR/m² per maand
Zone 2 : 2,5 EUR/m² per maand
Andere ingebruiknemingen van occasionele aard
Circustenten : 0,15 EUR/m² per dag met een minimum van 250 EUR
Verkoopskramen naar aanleiding van evenementen, sportwedstrijden en vermakelijkheden:
15 EUR/dag.
Openbare veilingen van voorwerpen:
15 EUR/dag.
Artikel 7
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.
Artikel 8
Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 4 gestelde termijn, of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting berekend
op basis van alle bij het gemeentebestuur beschikbare gegevens inzake de effectieve omvang van het terras
dat het openbaar domein inneemt.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgende op de datum van de verzending van
de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een
periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.

Artikel 9
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-repititieve ingebruikneming van het openbaar domein die binnen 12 uur na installatie zijn opgeruimd.
Artikel 10
De door het gemeentebestuur aangestelde controleurs zijn gemachtigd om elke inname van de openbare weg
zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze verordening, te allen tijde gedurende het jaar op te meten en te
controleren. Van elke controle wordt proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 11
De belasting wordt op een kohier gebracht dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college
van burgemeester en schepenen.
De ambtshalve geheven belastingen, vastgesteld en ingekohierd in toepassing van artikel 8 van dit reglement,
worden verhoogd als volgt:
Voor een eerste overtreding van de aangifteplicht (geen of onvolledige aangifte): geen verhoging;
Vanaf de tweede overtreding van de aangifteplicht (geen of onvolledige aangifte): verhoging met een bedrag
dat gelijk is aan 10 percent van de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
Artikel 12
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten, op straffe van nietigheid, 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.
Artikel 13
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van de
Hoofdstukken I, III, IV, en VI tot IXbis van titel VII van het wetboek van inkomstenbelastingen, en de artikelen
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing, voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 14
De definitieve verordening wordt voor kennisneming aan de hogere overheden toegestuurd.

