Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN
VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 25 SEPTEMBER 2014 IN OPENBARE VERGADERING

BELASTING OP TERRASSEN EN UITSTALLINGEN
De Raad,
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van 1 oktober 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt er een
jaarlijkse belasting gevestigd op het plaatsen van stoelen, tafels, waren en voorwerpen op de openbare
weg. Deze belasting geldt echter niet voor oppervlakten waarvoor marktgeld betaald wordt.
Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.

koopwaren en ermee verband houdende voorwerpen: 7,50 euro per m²

2.

tafels en stoelen van terrassen: 7,50 euro per m².

Met tafels, stoelen en terrassen worden bedoeld de uitstallingen in openlucht geplaatst en zoals
voorzien in de gemeentelijke bouw- en woningverordening.
Deze opsommingen zijn niet limitatief.
Bij het bepalen van de belastbare oppervlakte wordt geen rekening gehouden met ramen en deuren
tussen windschermen geplaatst. Elk deel van een vierkante meter wordt als een volledige vierkante
meter aangerekend.
De aanslag zowel onder a) als onder b) bedraagt minimum 30,00 euro.
Artikel 3
De belasting is ondeelbaar en door de vergunninghouder voor het ganse jaar verschuldigd, welke ook
de begin- en einddatum van de plaatsing van de uitstalling mag zijn.
Artikel 4
De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem,
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde datum moet worden teruggestuurd naar het
gemeentebestuur Schoten – financiële dienst – Verbertstraat 3 – 2900 Schoten.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden, uiterlijk op 30
september van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens
ter beschikking te stellen.
Bij gebrek aan aangifte, bij laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de
belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van gegevens waarover het
gemeentebestuur beschikt.
Vooraleer de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het gemeentebestuur de belastingplichtige
met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze
procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die
elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig
kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om
zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 5
Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de
belastingplichtige onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de financiële
dienst van het gemeentebestuur van Schoten.
Artikel 6
De toevallige uitstallingen, zoals er ondermeer geplaatst worden bij braderijen, feestmarkten,
bijzonder feestdagen, wielerkoersen, zijn vrijgesteld van de belasting, op voorwaarde dat een periode
van vijf (5) opeenvolgende dagen niet wordt overschreden.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen. Ze dient betaald te worden binnen de twee (2)
maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 8
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen vervat in het
gelijknamige decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.
Artikel 9
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande dit
reglement.
Artikel 10
Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden
aan de provinciegouverneur.

