Gemeenteraad
zitting van 17 december 2018
FINANCIËN
Belastingen en Ontvangsten
Besluit

Goedgekeurd

Belastingreglement - Terrassen op de openbare weg - Goedkeuring
(2018_GR_00578)
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Louis Tobback, burgemeester-voorzitter;
mevrouw Christiane Vanneck, wnd. voorzitter; de heer Carl Devlies, schepen; de heer Dirk Robbeets, schepen; de heer
Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Myriam Fannes, schepen; de heer Mohamed
Ridouani, schepen; de heer Erik Vanderheiden, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, schepen; de heer Herwig Beckers,
schepen; de heer David Dessers, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Etienne Bruggemans, raadslid;
mevrouw Eveline Madrid, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; de heer Fred
Debrun, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Griet Valgaeren, raadslid; de heer Gunther Rens, raadslid;
de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Hilde De Troyer, raadslid; mevrouw Hilde Van Wichelen, raadslid; de heer
Jaak Brepoels, raadslid; de heer Johan Geleyns, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katelijne
Dedeurwaerder, raadslid; de heer Kris Bovin, raadslid; mevrouw Lalynn Wadera, raadslid; mevrouw Lies Corneillie,
raadslid; mevrouw Liesbet Stevens, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; de heer Luc Ponsaerts, raadslid;
mevrouw Marleen Demuynck, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; mevrouw Mieke Wellens, raadslid; de heer
Pierre Neefs, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; de heer Saïd El Khadraoui, raadslid; de heer Thomas Van Oppens,
raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; de heer Toon Toelen, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
de heer Gust Vriens, algemeen directeur
Verontschuldigd:
mevrouw Sabine Bovendaerde, raadslid

Status
Goedgekeurd bij handopsteking met:
- 25 stem(men) voor: Herwig Beckers; Jaak Brepoels; Karin Brouwers; Etienne Bruggemans; Mich De
Winter; Carl Devlies; Saïd El Khadraoui; Myriam Fannes; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Eveline
Madrid; Pierre Neefs; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Dirk Robbeets; Liesbet Stevens; Louis
Tobback; Els Van Hoof; Erik Vanderheiden; Denise Vandevoort; Christiane Vanneck; Dirk Vansina;
Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Mieke Wellens
- 12 stem(men) tegen: Frieda Aerts; Kris Bovin; Rik Daems; Hilde De Troyer; Fred Debrun; Zeger
Debyser; Katelijne Dedeurwaerder; Tine Eerlingen; Hagen Goyvaerts; Luc Ponsaerts; Gunther Rens;
Griet Valgaeren
- 7 onthouding(en): Lies Corneillie; Fatiha Dahmani; Marleen Demuynck; David Dessers; Toon Toelen;
Thomas Van Oppens; Hilde Van Wichelen

Beschrijving
Beknopte samenvatting
Verlenging voor het aanslagjaar 2019 van het belastingreglement op de terrassen op de openbare
weg. Overeenkomstig artikel 253, § 1, 3°, van het gemeentedecreet wordt een kopie van het besluit
overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Regelgeving: bevoegdheid
- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
Juridische grond
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- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen
- het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 aangaande het belastingreglement op de
terrassen op de openbare weg
- het artikel 42, § 3, 186 en 253 van het gemeentedecreet
- de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit
- het gecoördineerd politiereglement, sectie terrassen
Argumentatie
Voor haar algemene financiering heft de stad Leuven een belasting op de terrassen, geplaatst op de
openbare weg. Gezien de houder van de toelating tot het plaatsen van een terras gebruik maakt van
het openbaar domein is het aangewezen voor dit gebruik een belasting aan te rekenen.
Het huidige belastingreglement verloopt op maandag 31 december 2018 en dient voor het aanslagjaar
2019 hernieuwd te worden. Voor de bepaling van het tarief worden de tarieven van het aanslagjaar
2018 geïndexeerd en afgerond op de halve euro.

Besluit
Artikel 1
Het belastingreglement op de terrassen op de openbare weg voor het aanslagjaar 2019 goed te
keuren.

Bijlagen
1. 20181217_GR_terrassen.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Op last van de raad:
de algemeen directeur

de voorzitter

bij delegatie

Gust Vriens
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Belastingreglement op de terrassen op de openbare weg
GR 17 december 2018
Artikel 1 – Heffingstermijn - belastbaar feit
Er wordt voor het aanslagjaar 2019 een belasting geheven op het plaatsen van terrassen (tafels en
stoelen) op de openbare weg.
Artikel 2 – Begripsomschrijving: indeling zones
Met het oog op de toepassing van de belastingverordening worden de straten en pleinen van de stad,
naargelang hun belangrijkheid, ingedeeld in één van de volgende vier zones.
Zone 1:
• Alfons Smetsplein
• Bondgenotenlaan
• Brusselsestraat (van nummer 1 tot en met 40)
• Diestsestraat
• Diestsevest
• Drie-Engelenberg
• Eikstraat
• Ferdinand Smoldersplein
• Franz Tielemanslaan
• Herbert Hooverplein
• Hogeschoolplein
• Jan Stasstraat
• Jodenstraat
• Jozef Vounckplein
• Karel Van Lotharingenstraat (van nummer 1 tot en met 2)
• Kiekenstraat
• Krakenstraat
• Margarethaplein
• Martelarenplein
• Mathieu de Layensplein
• Mechelsestraat (van nummer 1 tot en met 52)
• Monseigneur Ladeuzeplein
• Muntstraat
• Naamsestraat (van nummer 1 tot en met 57)
• Oude Markt
• Parijsstraat (van nummer 1 tot en met 61)
• Pensstraat
• Rector De Somerplein
• 's Meiersstraat
• Savoyestraat
• Schrijnmakersstraat
• Standonckstraat
• Tiensestraat (van nummer 1 tot en met 100)
• Tiensevest
• Vaartstraat (van nummer 1 tot en met 10)
• Vanderkelenstraat
• Vismarkt
• Vital Decosterstraat
• Wandelingenstraat
• Zeelstraat
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Zone 2:
Alle straten en pleinen binnen de ring die niet opgenomen zijn in zone 1 of zone 4 en de volgende
straten buiten de ring:
• Baron August de Becker -Remyplein
• Lodewijk Engelbertus Van Arenberghplein
Zone 3:
Alle andere straten en pleinen buiten de ring.
Zone 4:
De volgende straten en pleinen binnen de ring:
• Grote Markt.
Artikel 3 - Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de houder van de toelating tot het gebruik van de openbare weg voor
terrassen.
Artikel 4 – Berekeningsgrondslag en tarief
Het tarief van de belasting wordt forfaitair per zone als volgt vastgesteld:
zone 1
• 27,00 euro per m² voor de oppervlakte binnen de 2 meter vanaf de gevel der gebouwen
• 33,50 euro per m² voor de oppervlakte buiten de 2 meter vanaf de gevel der gebouwen
zone 2:
• 20,50 euro per m² voor de oppervlakte binnen de 2 meter vanaf de gevel der gebouwen
• 27,00 euro per m² voor de oppervlakte buiten de 2 meter vanaf de gevel der gebouwen
zone 3
• 13,50 euro per m² voor de oppervlakte binnen de 2 meter vanaf de gevel der gebouwen
• 19,50 euro per m² voor de oppervlakte buiten de 2 meter vanaf de gevel der gebouwen
zone 4
• 33,50 euro per m² voor de oppervlakte binnen de 2 meter vanaf de gevel der gebouwen
• 40,50 euro per m² voor de oppervlakte buiten de 2 meter vanaf de gevel der gebouwen
Voor de berekening wordt de oppervlakte vermeld in de toelating of vergunning gebruikt. De gevellengte
van het goed dat het voorwerp uitmaakt van de toelating wordt rechtdoor gemeten, zonder rekening te
houden met deuren of vensterdeuren. Elk begonnen deel van een m² wordt belast als een volledige m².
De belasting is ondeelbaar en volledig verschuldigd, welke ook de datum van de aflevering, de verzaking
of de intrekking van de toelating is.
Enkel in geval van overname van een zaak, zal de belasting voor het lopende aanslagjaar geen tweede
maal verschuldigd zijn.
De belasting zal verschuldigd blijven zolang de verkrijger aan zijn toelating niet schriftelijk verzaakt of
het stadsbestuur deze niet heeft ingetrokken.
Artikel 5 - Vrijstellingen
Vrijstelling van de belasting wordt toegestaan bij feestelijkheden waaraan de stad haar medewerking
verleent en gedurende een dag, te bepalen door het college van burgemeester en schepenen, tijdens
de periode van de officieel erkende kermissen.
Artikel 6 – Wijze van invordering
De belasting moet contant of elektronisch betaald worden bij de afgifte van de vergunning. Bij gebreke
van betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting.
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Artikel 7 – Algemene bepalingen
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het
decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 8 - Inwerkingtreding
Onderhavig reglement treedt op 1 januari 2019 in voege.
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