
 

 
Gemeenteraad van 26 november 2020.  
 

 
Belastingsreglement op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten en andere 

terrasmeubelen op de openbare weg. Hernieuwing. Wijziging. 
 
 
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet ; 
  
Gelet op de artikelen 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet ; 
  
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe gemeentewet die de gemeenten een evenwichtig budget 
oplegt ; 
  
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillen inzake gemeentebelastingen en zijn daaropvolgende wijzigingen ; 
  
Gelet op de wet van 13 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en 
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, en zijn daaropvolgende 
wijzigingen ; 
  
Gelet op het algemene reglement betreffende het vaststellen en innen van gemeentebelastingen 
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 1997 en zijn daaropvolgende 
wijzigingen ; 
  
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief Toezicht op 
de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en zijn daaropvolgende wijzigingen ; 
  
Gelet op het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998, 
betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het 
oog op de uitoefening van het administratief Toezicht en zijn daaropvolgende wijzigingen ; 
  
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 bettreffende de hervorming van 
het administratief Toezicht ; 
  
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ; 
  
Gelet op het Gemeentelijk algemeen politiereglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in 
zitting van 7 mei 2020 en zijn daaropvolgende wijzigingen ; 
  
Gezien het feit dat het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten en andere terrasmeubelen 
op de openbare weg naar een uitbreiding van de commerciële activiteiten op de openbare weg 
leidt ; 
  
Gezien het feit dat door deze uitbreiding van de commerciële activiteiten op de openbare weg, de 
instellingen van een duidelijk voordeel en van een bijkomende waarde genieten ; 
  
Aangezien deze uitbreiding echter kosten met zich meebrengt voor de Gemeente Sint-Gillis, met 
namen voor het onderhoud van de wegen ; 
  
Overwegende dat het behoud van deze bron van inkomsten gerechtvaardigd is ; 
  



 

Herzien zijn beraadslaging van 10 maart 2016 betreffende het hernieuwen en het wijzigingen van 
het belastingsreglement op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten en andere 
terrasmeubelen op de openbare weg voor een termijn vervallend op 31 december 2020 ; 
  
BESLUIT: 
  
1) Het reglement betreffende de belasting op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, 
tapkasten en andere terrasmeubelen op de openbare weg, te vernieuwen en te wijzigen, en de 
tekst ervan als volgt te stellen: 
  
Artikel 1 
Er wordt ten bate van de gemeente Sint-Gillis, vanaf 1 januari 2021 en voor een termijn van vijf 
jaar vervallend op 31 december 2025, een jaarlijkse belasting vastgesteld op het plaatsen van 
tafels, stoelen, banken, tapkasten en andere terrasmeubelen op de openbare weg. 
  
Artikel 2 
§1) Voor het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten en andere terrasmeubelen op de 
openbare weg, is de jaarlijkse aanslagvoet van 15,00 EUR per m² met een minimum van 3 m², 
als de totale toegestane oppervlakte minder dan of gelijk is aan 15 m². 
§2) Voor het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten en andere terrasmeubelen op de 
openbare weg, is de jaarlijkse aanslagvoet van 20,00 EUR per m², als de totale toegestane 
oppervlakte groter is aan 15 m². 
§3. De jaarlijkse aanslagvoet vermeld in de eerste en tweede paragraaf wordt verdubbeld 
wanneer het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten en andere terrasmeubelen bestaat 
uit een installatie dat op de openbare weg treedt en een permanent karakter heeft. 
§4. Elke fractie van een vierkante meter wordt beschouwd als een eenheid. 
  
Artikel 3 
§1. De belasting is verschuldigd voor de volledige bezetting op de openbare weg, ongeacht of dit 
is toegestaan of niet en ongeacht de duur ervan. 
De betaling van de belasting geeft geen aanleiding tot enig recht en ontheft niet van het 
aanvragen van de nodige vergunningen voor het gebruik van de openbare ruimte. 
§2. De belasting is verschuldigd door de persoon, natuurlijk persoon of rechtspersoon, aan wie 
de vergunning van bezetting van de openbare weg met tafels, stoelen, banken, tapkasten en 
andere terrasmeubelen werd afgegeven. 
Bij gebrek aan een voorafgaande vergunning is de belasting verschuldigd door de natuurlijk 
persoon of rechtspersoon die de openbare weg werkelijk bezetten.  
Bovendien is de eigenaar van de zaak of van het gebouw, waarop deze bezetting betrekking 
heeft, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
§3. De belasting is verschuldigd voor het gehele jaar, vanaf 1 januari, dat wil zeggen de datum 
van de verkrijging van de gemeentelijke vergunning of de effectieve bezetting op de openbare 
weg. 
§4. In het geval van een vergroting van de ingenomen oppervlakte in de loop van het dienstjaar is 
een bijkomend belastingbedrag invorderbaar dat wordt berekend overeenkomstig artikel 2. 
§5. In geval van een wijziging van de exploitant gedurende het dienstjaar zijn de cedent en de 
cessionaris hoofdelijk verplicht de betaling van de belasting te regelen. 
§6. De betaling van de belasting houdt geen enkele verplichting in voor de gemeente Sint-Gillis of 
de politie om toezicht te houden op de voorwerpen die op de openbare weg worden geplaatst. 
  
Artikel 4 
Mogen ten gevolge van een beslissing van het College, vrijgesteld worden:  
Het geheel van de belastingplichtigen waarvan de activiteit gesitueerd is in een zone van 
herstelwerkzaamheden aan de openbare weg en waarvan de uitzonderlijke draagwijdte van dien 
aard is dat hun economische situatie geschaad wordt. 
De vrijstelling is berekend naar rato van de duur van de werken. 



 

De beslissing zal meegedeeld worden aan de belanghebbende belastingplichtigen via een 
schrijven.  
  
Artikel 5 
§1. Het Gemeentebestuur zendt elk jaar een aangifteformulier aan de belastingplichtige, dat hij 
behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend, dient terug te sturen vóór de erin vermelde 
vervaldatum, namelijk vijftien dagen. 
§2 De betalingsplichtige zendt zijn aangifte ingevuld, gedateerd en ondertekend terug  naar de 
gemeente elk jaar ,hetzij per aangetekende brief, hetzij per fax of langs elektronische weg (met 
name op het volgend adres: finances.1060@stgilles.brussels), hetzij door deze tegen 
ontvangstbewijs te deponeren aan het loket van de belastingsdienst van de gemeente. 
§3. De belastingplichtigen die geen aangifteformulier ontvangen hebben moeten er een 
aanvragen bij de gemeentelijke belastingdienst, ten laatste op 01 december van het dienstjaar in 
kwestie, en dit ingevuld, gedateerd en ondertekend terugzenden vóór de erop vermelde 
vervaldatum, namelijk vijftien dagen. 
§4. De belastingplichtige is verplicht om bij zijn aangifte alle bewijsstukken betreffende zijn 
statuut, zijn persoonlijke toestand of zijn verklaringen, te voegen. Daarenboven dient hij, op vraag 
van het Bestuur en zonder verplaatsing, alle boeken en documenten voor te leggen die 
noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de belasting. 
§5. In geval van wijziging van de belastbare basis zal, binnen de vijftien dagen van deze 
wijziging, een nieuwe aangifte moeten ingediend worden bij het Gemeentebestuur. 
§6. Iedere nieuwe uitbating van een terras in de loop van het dienstjaar moet eveneens 
aangegeven worden binnen dezelfde termijn van vijftien dagen. 
  
Artikel 6 
§1. Het niet aangeven binnen de voorziene termijn of onjuiste, onvolledige of onduidelijke 
aangifte brengt het van ambtswege inkohieren van de belasting met zich mee volgens de 
elementen waarover het Gemeentebestuur kan beschikken. 
§2. Vooraleer over te gaan tot de belasting van ambtswege betekent het Bestuur aan de 
belastingplichtige, bij ter post aangetekend schrijven, de motieven waarom het tot deze 
procedure overgaat, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is, de wijze waarop deze 
elementen bepaald worden alsook het bedrag van de belasting. 
§3. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de 
verzendingsdatum van de betekening, om zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken. Als de 
belastingplichtige binnen deze termijn geen enkele opmerking heeft gemaakt zal overgegaan 
worden tot de belasting van ambtswege. 
§4. De van ambtswege ingekohierde bedragen zullen vermeerderd worden met een bedrag gelijk 
aan de verschuldigde of als verschuldigd geachte belasting. 
§5. De overtredingen op voorliggend reglement worden vastgesteld door de ambtenaar(s) 
speciaal aangewezen voor dit doel door het College van Burgemeester en Schepenen. 
Het proces-verbaal dat deze opstelt/opstellen zijn rechtsgeldig tot bewijs van het tegendeel. 
  
Artikel 7 
§1. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kunnen een bezwaarschrift indienen bij het 
College van Burgemeester en Schepenen. Dit dient schriftelijk ingediend te worden en, op straffe 
van verval,ingediend te worden per schrijven of tegen ontvangstbevestiging afgegeven te worden 
aan het loket van de gemeentelijke belastingdienst, per fax of langs elektronische weg, binnen de 
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag van de verzendingsdatum van het 
aanslagbiljet. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd, gedateerd en door de bezwaarindiener of 
zijn vertegenwoordiger te worden ondertekend. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger 
die gehoord wensen te worden, dienen dit uitdrukkelijk in zijn bezwaarschrift te vermelden ; 
  
§2. De indiening van een bezwaarschrift schorst de opeisbaarheid van de belasting en de 
nalatigheidintresten niet. 
  



 

Artikel 8 
§1. Deze belasting wordt geheven via kohier overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie 
van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen en de latere wijzigingen eraan ;  
  
§2. De vestiging, de invordering en de geschillen volgen bovendien de bepalingen van het door 
de Gemeenteraad op in zitting van 29 mei 1997 goedgekeurde algemeen reglement en de latere 
wijzigingen eraan. 
  
2) De huidige beraadslaging ter betekening aan de toezichthoudende Overheid over te brengen. 
 


