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Algemene Financiering - belastingreglement
openbare weg - aanslagjaren 2020 - 2025

- Belasting

op de terrassen op de

Aanwezig
Nicole De Munter, Luc Vandevelde, Christophe De Waele, Bob D'Haeseleer, Marc Windey, Ann Van den Driessche, lsaura
Calsyn, Danny Smessaert, Dirk Van de Velde, Janvier Buysse, Rita De Coninck, Odette V¿n Hamme, Filip Smet, Michel De
Sutter, Gertjan Blomme, Paul Verstraete, Peter De Graeve, Janick Smessaert, Mátyás Blanckaert, Sandra Coremans,
Danny Plaetinck, Kelly De Vlamynck, Nathalie De Coster, Meike Van Grembergen

Verontschuldigd
Koen Loete, Rudi Desmet, Hilde Lampaert, lsabelle Oreel

BEVOEGDHEID
Artikel 40,53, artikel 2B6 en artikel 288 van het decreet lokaal bestuur, zoals gewijzigd; waarin
vermeld wordt dat de gemeenteraad bevoegd is om de gemeentelijke belastingen en retributies vast
te stellen.

JURIDISCH KADER

AI gem en e j u ridi sche verw ijzí ngen
De artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet.
Het Wetboek van lnkomstenbelastingen 1992, met name de bepalingen van titelVll, (vestiging en
invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle),
4 (bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen,

invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en

voorrechten van de schatkist) en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) zijn, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van
het decreet van 30 mei 2008 en zijn latere wijzigingen, van toepassing voor zover zij met name niet
de belastingen op de inkomsten betreffen.

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante

en

kermisactiviteiten.

Het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;
De omzendbrief KB/ABB 2j1gl2 betreffende de Gemeentefiscaliteit d.d. 15 februari 2019 van de

Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, lnburgering, Wonen, Gelijke Kansèn

en

Armoedebestrijding.
De omzendbrief van 10 juni 2011 van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur,
inburgering, toerisme en Vlaamse rand houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit.
MOT¡VERING

Zowel de bepaling van de belastbare materie als deze van de belastingplichtigen behoort tot de
fiscale autonomie toegekend aan de gemeentelijke overheid.
Dè stad beschikt in deze materie over beslissingsvrijheid, die zij uitoefent, rekening houdend met
haar financiële behoeften.
De gemeenteraad heeft geoordeeld [de terrassen op de openbare weg te belasten om met deze
aanvullende inkomsten de financiering van de uitgaven van algemeen nut in de stad Eeklo te
bekostigen.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

BESLISSING
Enio artikel

Het belastingreglement op de terrassen op de openbare weg
bijlage aan deze beslissing wordt gevoegd, wordt goedgekeurd.

- aanslagjaren

2020-2025 dat als

STEMMING
Met 15 ja-stemmen, 6 onthoudingen en 2 neen-stemmen
De raadsleden Dirk Van de Velde, Rita De Coninck, Odette Van Hamme, Filip Smet, Gertjan Blomme

en Danny Plaetinck hebben zich onthouden. De raadsleden Paul Verstraete en Peter De Graeve
hebben tegen gestemd.

Namens de gemeenteraad,
Nicole De Munter

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

voorzitter

Voor eensluidend uittreksel
voor de burgemeester,

:

de algemeen directeur
(artikel 279 decreet lokaal bestuur)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.
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Belastbaar feit en heffingstermijn
Artikel 1. Voor de aanslagjaren 2O2O tot en met 2025 wordt er ten behoeve van de Stad
Eeklo een belasting geheven op het gebruik van de openbare weg voor het plaatsen van
terrassen gelegen oþ de Markt, de Boelare, de Stationsstraat en het Ledeganckplein..

Belastingplichtige
Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de uitbater van de horecazaak waar het terras
werd geplaatst.

Tarief van de belasting en berekeningsgrondslag
Artikel 3. Dit belastingreglement is van toepassing op open en overdekte terrassen, zoals
beschreven in het Algemeen Politiereglement voor de Stad Eeklo, afdeling 3 - privatief
gebruik van de openbare weg, onderafdeling 3 - reclameborden en terrassen op de
openbare weg.

l-iet bedrag van de belasting voor open terrassen wordt vastgesteld op 20,00 EUR per
m2ljaar, ongeacht het aantal dagen waarop het terras werd geplaatst.
Het bedrag van de belasting voor overdekte terrassen is vastgesteld op 55,00 EUR per
m2ljaar, ongeacht het aantal dagen waarop het terras werd geplaatst.
Breukdelen van een m2 zullen worden afgerond naar de hogere eenheid.
De belastbare oppervlakte van het terras zal eenmalig worden vastgesteld zoals bepaald in
artikel 17 van voornoemd Algemeen Politiereglement.

Het voormelde tarief wordt gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex en stemt
overeen met de index van december 2019.
Ze wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand
december die aan de aanpassing voorafgaat.
Formule: Itarief ] x [ (gezondheidsindexcijfer van de maand december die aan de aanpassing
vooraf gaat) / (gezondheidsindexcijfer van december 2019) I = aangepast tarief.
Het aangepast tarief wordt afgerond naar boven, naar de eerstvolgende 10 eurocent.
Occasionele uitbreidingen van de terrassen naar aanleidingen van diverse feestelijkheden
en die vooraf schriftelijk werden toegestaan door het College van Burgemeester en
Schepenen zullen geen agnleiding geven tot een hogere belasting.
Anderzijds zullen de bevoegde stedelijke overheden steeds kunnen laten overgaan tot
tijdelijke gehele of gedeeltelijke verwijdering van de terrassen indien de noodzaak zich
daartoe voordoet en dit op kosten van de uitbater van de horecazaak, onverminderd de
bepalingen van het Algemeen Politiereglement van de stad. Deze noodzaak zal door de
betrokken stedelijke overheid steeds worden gemotiveerd en aan de betrokken horecauitbater(s) schriftelijk worden meegedeeld.
Bovendien kan in geval van uitzonderlijke weersomstandigheden, een open terras worden
geplaatst buiten de in het Algemeen Politiereglement voorziene periode, op voorwaarde dat
dit terras op dezelfde dag integt'aal opnieuw wordt verwijderd. Deze occasionele uitbreiding
geeft geen aanleiding tot een hogere belasting.

Wijze van inning
Artikel 4. De belasting wordt ingevorderd bijwege van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Procedure van ambtshalve vaststelling

Artikel5.
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$1. Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen om de belasting van
ambtswege te vestigen bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of bij onjuiste,
onvolled ige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingpl ichtige.

S2. Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt, naar gelang

de
noodwendigheden van het geval, of ze van deze mogelijkheid gebruik maakt of niet. ln het
geval het College opteert voor een aanslag van ambtswege, dienen de
procedurevoorschriften gevolgd te worden zoals vermeld in $ 3 en volgende van dit artikel.
De belasting van ambtswege wordt gevestigd op basis van de gegevens waarover de
administratie beschikt, onverminderd het recht van bezwaar of beroep.

$3. Vooraleer tot een aanslag van ambtswege over te gaan, betekent het College van
Burgemeester en Schepenen, per aangetekend schrijven, de motieven om Qebruik tè maken
van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, de wijze van bepaling
van deze elementen en het bedrag van de belasting.

$4. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de derde

werkdag volgend op de datum van verzending van het aangetekend schrijven om zijn
schriftelijke opmerkingen aan het stadsbestuur mede te delen.

$5. Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt of het met de schriftelijke

opmerkingen rekening houdt en vestigt de aanslag van ambtswege pas na het verstrijken
van de termijn van 30 kalenderdagen, behoudens wanneer de rechten van de gemeentelijke
thesaurie in gevaar verkeren. Het College beschikt over een periode van drie jaar, te rekenen
vanaf januari van het aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft, om tot een
ambtshalve aanslag over te gaan. ln geval van bedrieglijke handelingen, wordt die termijn
met twee jaar verlengd.

I

$6. ln geval van aanslag van ambtswege dient de belastingplichtige het bewijs te leveren

van de juistheid van de door hem ingeroepen elementen.

Belastingverhoging

Artikel 6. Bij een aanslag van ambtswege wordt een belastingverhoging toegepast. De
verhoging bedraagt 10Yo b¡ een eerste overtreding, 25o/o bij een volgende overtreding. De
belastingverhoging wordt ingekohierd samen met de aanslag van ambtswege zelf.

Artikel 7. Algemene bepalingen betreffende de inkohiering, vestiging, invordering en de
bezwaarprocedure van de belasting

51. De invordering van de belasting zal geschieden bij middel van een

kohier,
overeenkomstig de voorschriften van het decreet van 30 mei2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd
door de decreten van 28 mei 2010 en 1 7 februari 2012.

$2. De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van
verzending van het aanslagbiljet. De bepalingen inzake de verwijl- en moratoriuminteresten
zijn op deze belasting van toepassing zoals betreffende het WIB 1992.
$3. De belastingschuldige kan een bet¡'taar indienen conform de bepalingen van het decreet
van 30 mei 2008 en latere wijzigingen. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met redenen

b¡ he! Qqlle,ge vq¡ Bq¡ge¡ncgqte¡ 9¡
Schepenen. lndien men wenst gehoord te worden op de hoorzitting, dient dit uitdrukkelijk te
worden vermeld in het bezwaarschrift Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden
g¡¡!]eed zijn en sqhriftelilk Wqlqen !¡g.edignd

ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag

$4. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en zijn
latere wijzigingerr, zijn de bepalingen van titei Vli, (vestiging en invordering van de

belastingen) hoofdstuk

I

(algemene bepalingen),
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3

(onderzoek

en

controle), 4

(bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen,
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en
voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft Pagina 3 van 3 o.m. de
verjaring en de vervolging) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op
de inkomsten betreffen.

lnwerkingtreding
Artikel 8. Deze verordening treedt in werking op I januari 2020 en is geldig tot en met 31
december 2025.
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