
 

Zitting van dinsdag 10 december 2019 

 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Tegenwoordig: Maertens Bert: burgemeester 
Maertens Caroline, Himpe Kurt, Feys Lothar, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet, 
Van Essche Ann: schepenen 
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein, 
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik, 
Derumeaux Virginie, Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan, 
Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, Hollevoet Justine, Renier Veerle, 
Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie: raadsleden 
Dehaudt Dries: voorzitter 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

 

30. Wijziging belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen op het openbaar domein. 

Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad, 

Regelgeving 

-  het decreet lokaal bestuur 

-  het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 

-  de omzendbrief KB / ABB 2019/2 over de gemeentelijke fiscaliteit 

Feiten en motivering 

De financiële toestand van Stad Izegem vergt de invoering van rendabele belastingen.  Het plaatsen van 

terrassen, tafels en stoelen op openbaar domein brengt kosten met zich mee, en kan hinder veroorzaken voor de 

omwonenden. Het stadsbestuur wenst de lokale horeca te ondersteunen door de aanslagvoeten voor deze 

belasting te halveren.  

Besluit met algemene stemmen: 

 

Artikel 1: Termijn 

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een indirecte gemeentebelasting gevestigd op het plaatsen 
van terrassen, tafels en stoelen op het openbaar domein. 
 

Artikel 2: Belastbaar feit 

De belasting wordt gevestigd op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen op het openbaar domein, tenzij 
deze ingebruikname van het openbaar domein toegestaan is krachtens een contract. 
De vergunningen tot het gebruik hebben het karakter van gedoogzaamheden.  De gemeente zal geen enkele 
aansprakelijkheid dragen nopens het privaat gebruik van de gedeelten van de openbare weg en de erop 
geplaatste voorwerpen. 
De vergunninghouder draagt alle aansprakelijkheid.  De vergunningen kunnen ten allen tijde ingetrokken worden.  
De vergunninghouder zal evenwel om geen enkele reden schadevergoeding kunnen vorderen gezien de 
vergunningen steeds ten titel van gedoogzaamheid worden verleend. 
 

Artikel 3: Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt 
(uitbater). 

 

Artikel 4: Grondslag en aanslagvoet 

De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
Voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen : 
 
Zone 1: gelegen op de Grote Markt 
Zomerterras : € 12,5/m2 ingenomen oppervlakte. 
Permanent terras : € 17,5/m2 ingenomen oppervlakte. 
Zone 2: gelegen op de Korenmarkt, Melkmarkt, Hallestraat en Ketelstraat 
Zomerterras : € 6,25/m2 ingenomen oppervlakte. 
Permanent terras : € 10/m2 ingenomen oppervlakte. 



Zone 3: gelegen in de overige straten van de stad en de deelgemeenten 
Zomerterras : € 75 
Permanent terras : € 112,5 
In de berekening van de te betalen belasting zal elk gedeelte van minder dan een halve m2 niet worden 
aangerekend en elk gedeelte daarboven voor een gehele m2 worden aangerekend.   
Een zomerterras kan geplaatst worden van 1 maart tot 31 oktober, een permanent terras gedurende het hele jaar. 
Indien de uitbating gedurende het belastingjaar wordt overgenomen of stopgezet, zal de belasting pro rata 
temporis verschuldigd zijn. 
Uitbreidingen van elk terras kunnen eenmalig toegestaan worden, maar dienen voorafgaandelijk aangevraagd te 
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.   
Voor het plaatsen van een terras ter gelegenheid van een activiteit bedraagt de belasting € 42,5 per dag.  
Voor het plaatsen van een terras ter gelegenheid van het vertonen van het sportwedstrijden op groot scherm in 
stadsorganisatie bedraagt de belasting € 125 per wedstrijd  
Deze belasting is niet van toepassing op het gebruik van de openbare weg, voetpad of parkeerplaats ter 
gelegenheid van toevallige en/of voorbijgaande gebeurtenissen, zoals wijkkermissen, buurtfeesten én indien 
deze terrassen uitgebaat worden door een vereniging, lid van een stedelijke adviesraad of een feitelijk 
straatcomité. 
 

Artikel 5: Aangifte 

De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat hij verplicht dient terug te 
sturen binnen de vijftien dagen.  De overtredingen op de aangifteverplichting worden vastgesteld door speciaal 
daartoe beëdigde en aangewezen ambtenaren.  
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige 
ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van 
bezwaar en beroep. 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de 
belastingplichtige per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze 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 6: Inkohiering 

De belastbare feiten worden vastgesteld door het Stadsbestuur. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door 
het College van Burgemeester en Schepenen. 
 

Artikel 7: Ambtshalve verhoging 

De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag, gelijk aan de 
helft van de verschuldigde belasting, indien de belastingplichtige een eerste maal verzuimt aan de aangifteplicht, 
met een verdubbeling, indien de belastingplichtige voor een tweede of volgende keer verzuimt aan de 
aangifteplicht.  Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 
 

Artikel 8: Bezwaarprocedure 

De belastingsschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van Burgemeester en 
Schepenen volgens de modaliteiten van decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 
februari 2012. 
 

Artikel 9: Betaling 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet. 
De ontvanger zal alleen de dwangmatige uitvoering vorderen voor het niet – betwiste deel van de 
belastingschuld. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met het uitvoeren van dit besluit. 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 
 

Namens de Gemeenteraad, 

De algemeen directeur, 

get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 

get. Dehaudt Dries 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   

De algemeen directeur,   

 

 

 

Jacobus Anton 
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