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BELASTING OP DE TIJDELIJKE  
PRIVATISERING VAN HET  

OPENBAAR DOMEIN 
 

 
Artikel 1 – Heffingstermijn 
Voor een termijn van zes jaar, die aanvangt op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019, wordt ten behoeve van de 
stad Sint-Niklaas jaarlijks een belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein geheven. 
 
Artikel 2 – Toepassingsgebied 
§ 1. Terminologie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
A. Openbaar domein: 

Dit zijn de goederen die door de overheid bestemd worden voor het gebruik van allen zonder onderscheid van 
persoon op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. 

B. Tijdelijke privatisering: 
Het tijdelijk in gebruik nemen van het openbaar domein voor private doeleinden, zoals het plaatsen van 
schuttingen, containers, terrassen, koopwaren, …. 

C. Koopwaren: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein waarbij koopwaren (inclusief de verkoop van bloemen aan 
begraafplaatsen) worden uitgestald en allerhande toestellen, opstellingen en voorwerpen (o.a. drank-, brood- 
e.a. automaten) worden geplaatst, teneinde de verkoop te bevorderen (met uitzondering van reclamevoertuigen 
en reclameobjecten). 

D. Openbare markten: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein waarbij op een openbare markt die door het stadsbestuur 
wordt ingericht, standplaatsen worden ingenomen door kramen, voertuigen, … (niet limitatieve opsomming). 

E. Mobiele verkoopsruimten: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein waarbij een verkoopsruimte wordt geplaatst voor de 
verkopen in het kader van de wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, met latere en toekomstige 
wijzigingen, met uitsluiting van de verkopen die gebeuren in het kader van openbare markten. 

F. Kermisattracties: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein waarbij foorkramen worden geplaatst. 

G. Terrassen: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein waarbij wordt gebruikgemaakt van tafels, stoelen en 
banken, al of niet geplaatst op een wegneembare vloer, al of niet omringd door windschermen en al of niet 
overdekt door een parasol of tentzeil, en bestemd om als handels- of horecazaak te worden uitgebaat. 

H. Schuttingen: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein, nodig voor het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, 
instandhoudings- en andere werken zoals schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, e.a., door het plaatsen 
of laten plaatsen van bouwmaterialen, kranen, stellingen, steigers, constructies voor steenvang, 
afbraakmaterialen, e.a., al of niet afgebakend door een afsluiting, schutting of schutsel. 
De privatisering kan ook gebeuren door het oprichten van loodsen, nodig zowel als tijdelijke vervanging van 
het gebouw waaraan de werken worden uitgevoerd, als voor de bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en 
andere werken zelf. 

I. Containers en puinzakken: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein, nodig voor het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, 
instandhoudings- en andere werken zoals schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, e.a., door het plaatsen 
of laten plaatsen van een container, een vrachtwagen, een aanhangwagen, een puinzak, of gelijkaardige, 
hoofdzakelijk bestemd voor het opladen van bouwafval en afbraakmaterialen. 

J. Andere tijdelijke opstellingen: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein, al of niet met handelsdoeleinden, niet eerder genoemd, 
zoals circussen, rommelmarkten, gelegenheidsverkopen, … (niet limitatieve opsomming). 

K. Reclamevoertuigen: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein waarbij een voertuig (met of zonder showroom, met of 
zonder geluidsinstallatie) ingezet wordt om commerciële reclame te maken en te verspreiden. 

L. (Reclame-)objecten: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein waarbij een bord, paneel, banier of een ander object 
geplaatst wordt om de (bedrijfs)activiteit op die plaats aan te geven of te promoten, of om reclame te maken 
voor de op die plaats aangeboden producten. 
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M. Andere vormen van het gebruik van het openbaar domein: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein voor het uitdelen van flyers, gadgets e.a., voor de verkoop 
van abonnementen e.a., voor het maken van muziek op straat, … (niet limitatieve opsomming). 

N. Werfvoertuigen: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein, nodig voor het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, 
instandhoudings- en andere werken zoals schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, e.a., door het plaatsen of 
laten plaatsen van voertuigen, geparkeerd binnen een werfzone. 
Alle andere voertuigen, nodig voor het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken 
zoals schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, e.a., worden niet als werfvoertuigen beschouwd als zij niet 
geparkeerd staan in een werfzone. Indien zij geparkeerd worden in een zone waar een parkeerregime geldt 
zoals bepaald in de gemeentelijke retributie op het parkeren, moeten zij dit parkeerregime naleven. 

O. Werfzone: 
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein, nodig voor het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, 
instandhoudings- en andere werken zoals schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, e.a., door het plaatsen 
van schuttingen, containers en puinzakken, en/of werfvoertuigen, die is afgebakend door hekkens of een andere 
vorm van afsluiting, of die is aangeduid met parkeerverbodsborden (bij voorkeur met onderbord “uitgezonderd 
werfvoertuigen”). 
Ook elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein, nodig voor het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, 
instandhoudings- en andere werken zoals schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, e.a., door het plaatsen 
van schuttingen, containers en puinzakken, die niet is afgebakend of aangeduid met parkeerverbodsborden. 

P. Evenementen en gelijksoortige activiteiten: 
De terminologie inzake evenementen en gelijksoortige activiteiten is opgenomen in het gemeentelijk 
reglement inzake evenementen op openbaar domein, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 
februari 2017. 

§ 2. Belastbaar feit 
De belasting wordt gevorderd voor elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein zoals bedoeld in artikel 2 § 
1. 

 
Artikel 3 – Berekeningsgrondslag 
§ 1. De belasting wordt ofwel forfaitair bepaald ofwel berekend per vierkante meter of per lopende meter 

(geprojecteerde) lengte (vooraanzicht), die door schutting, container, terras, … voor de tijdelijke privatisering van het 
openbaar domein wordt ingenomen. 
De belasting wordt berekend per dag of voor een langere periode (semester, jaar, seizoen). 

§ 2. Een semester begint op 1 januari of op 1 juli; een jaar begint op 1 januari; het zomerterrasseizoen begint op 15 
maart en eindigt op 14 november, en het winterterrasseizoen begint op 15 november en eindigt op 14 maart. 
Voor tijdelijke privatisering van het openbaar domein voor een langere periode geldt volgende regeling: 
A. de tijdelijke privatisering die wordt opgestart in de loop van een periode, zal belast worden voor het aantal 

weken vanaf de opstart in die periode tot het einde van die periode; 
B. de tijdelijke privatisering die wordt stopgezet in de loop van een periode, zal belast worden voor het aantal 

weken vanaf de start van die periode tot de stopzetting in die periode. 
§ 3. Kermisattracties: 

A. De kermisattracties worden ingedeeld in volgende groepen: 
a) groep 1 schietkramen allerlei, ringenspel, spookkasteel, koordekentrek en kleine eetkramen (suikerspin); 
b) groep 2 kleine (kinder)molens, visspelen, loterijkramen; 
c) groep 3 grote molens, de “rups” en grote eetkramen (gebak + frituur, caracoles en belegde broodjes); 
d) groep 4 autoscooters; 
e) groep 5 automatische spelen (lunaparken). 

B. Voor kermisattracties zijn alle tarieven afgeleid van het tarief per lopende meter (geprojecteerd) vooraanzicht 
op basis van volgende factoren: 
a) groep 1 factor 1,00 
b) groep 2 factor 1,25 
c) groep 3 factor 1,50 
d) groep 4 factor 1,60 
e) groep 5 factor 5,25 
f) tijdens evenementen factor 3,00 

C. Volgende kermisdagen worden aangerekend: 
a) zomer- en winterkermis Sint-Niklaas 16 dagen 
b) meikermis Sint-Niklaas 9 dagen 
c) kermissen Belsele, Nieuwkerken en Sinaai 2 dagen 

§ 4. Voor terrassen gelden volgende specifieke regelingen: 
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A. Een uitbater van een bestaande horecazaak met terras die geen gebruik wenst te maken van het volledig 
zomer- of winterterrasseizoen, zal toch belast worden voor dat volledige seizoen; deze regeling is niet van 
toepassing bij de nieuwe opstart of de definitieve stopzetting van de horecazaak (cfr. artikel 3 § 2). 

B. Indien het college van burgemeester en schepenen beslist een toelating voor een kortere periode van 
opstelling af te leveren, zal de belasting beperkt worden tot het aantal weken van deze kortere periode. 

C. Indien een uitbater geen terras wenst op te stellen in het winterterrasseizoen, moet alle terrasmeubilair van 
het openbaar domein verwijderd worden; indien hij nalaat dit te doen, wordt deze inname beschouwd als 
uitbating van het terras in het winterterrasseizoen, en zal het toepasselijk belastingtarief aangerekend worden. 

§ 5. Voor werfzones gelden volgende specifieke regelingen: 
A. De tarieven gelden per begonnen schijf van zes vierkante meter, hierna genoemd de basisoppervlakte. 
B. Tenzij hierna anders bepaald, wordt de oppervlakte van de werfzone vastgesteld door opmeting door de door 

het college van burgemeester en schepenen aangestelde personeelsleden die bevoegd zijn om een controle of 
onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit belastingreglement. 

C. Indien de werfzone is afgebakend met hekkens of een andere vorm van afsluiting, wordt de belasting berekend 
op basis van de oppervlakte binnen de afbakening. 
Indien de werfzone niet is afgebakend, wordt de belasting berekend op basis van de opmeting door de 
aangestelde personeelsleden. 
Indien de werfzone is aangeduid door middel van parkeerverbodsborden, wordt de oppervlakte berekend door 
vermenigvuldiging van het aantal lopende meter tussen de parkeerverbodsborden met 2. 

D. De oppervlakte van een container, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.I, bedraagt standaard viermaal de 
basisoppervlakte. 
De oppervlakte van een puinzak, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.I, bedraagt standaard eenmaal de 
basisoppervlakte. 

E. De oppervlakte van een parkeerplaats bedraagt tweemaal de basisoppervlakte. 
 
Artikel 4 – Tarieven 
§ 1.  Algemeen 

A. Bij de aanslagvoeten waar de tarieven berekend worden op basis van een welbepaalde eenheid (vierkante meter, 
lopende meter, dag, semester, jaar e.d.), wordt elke begonnen eenheid beschouwd als een volledige eenheid. 

B. Tenzij anders bepaald in § 2 hierna, gebeurt het verbruik van water tegen kostprijs. 
C. Tenzij anders bepaald in § 2 hierna, zijn voor het verbruik van elektriciteit volgende tarieven van toepassing: 

a) Elders dan op de Grote Markt: 
• monofasig 20A 6,00  EUR per dag 
• driefasig 16A 18,00 EUR per dag 
• driefasig 32A 36,00 EUR per dag 
• driefasig 63A 72,00 EUR per dag 
• driefasig 125A 142,00 EUR per dag 

b) Op de Grote Markt: 
• monofasig 20A 3,00 EUR per dag 
• driefasig 16A 9,00 EUR per dag 
• driefasig 32A 18,00 EUR per dag 
• driefasig 63A 36,00 EUR per dag 
• driefasig 125A 72,00 EUR per dag 

§ 2. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein in het kader van bedrijfsactiviteiten 
A. Koopwaren: 

a) gelegenheidstoelating 0,90 EUR per m² per dag 
b) bestendige toelating 166,32 EUR per m² per jaar 

B. Openbare markten: 
a) gelegenheidstoelating (marktkramers op risico) 0,90 EUR per m² per marktdag 
b) bestendige toelating (abonnementshouders en  

standwerkers) 18,00 EUR per m² per semester 
c) stallen van voertuigen op het marktplein 7,20 EUR per voertuig per marktdag 
d) energieverbruik: 

• abonnementshouders  kostprijs 
• standwerkers en marktkramers op risico 3,00 EUR per marktdag 

C. Mobiele verkoopsruimten: 
a) gelegenheidstoelating (inclusief verkopen tijdens  

sportmanifestaties) 0,90 EUR per m² per dag 
b) bestendige toelating 18,00 EUR per m² per semester 

D. Kermisattracties 
a) basistarief 2,40 EUR per lm (geprojecteerd) 

vooraanzicht per dag 
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b) tijdens gewone kermissen: 
• berekend tarief groep 1 2,40 EUR per lm per dag 
• berekend tarief groep 2 3,00 EUR per lm per dag 
• berekend tarief groep 3 3,60 EUR per lm per dag 
• berekend tarief groep 4 3,84 EUR per lm per dag 
• berekend tarief groep 5 12,60 EUR per lm per dag 

c) tijdens evenementen: 
• berekend tarief 7,20 EUR per lm per dag 
• indien binnen de organisatie van het evenement  gratis 

d) in deze tarieven is de kost van energieverbruik inbegrepen; voor kermisattracties die geen gebruik kunnen 
maken van de elektriciteitsvoorzieningen van de stad, wordt een vermindering van het tarief van 10 % 
voorzien 

E. Gelegenheidsverkopen tijdens evenementen: 
a) vanuit een kraam 7,20 EUR per m² per dag 
b) niet vanuit een kraam 72,00 EUR per dag 
c) indien binnen de organisatie van het evenement  gratis 
d) in deze tarieven is de kost van energieverbruik inbegrepen 

F. Terrassen: 
a) gelegenheidstoelating  gratis 

een gelegenheidstoelating wordt verleend voor een terras dat wordt opgesteld ter gelegenheid van 
wijkfeesten, braderieën en soortgelijke activiteiten, en dat maximaal drie dagen is opgesteld. 

b) bestendige toelating: 
• voor het zomerseizoen 19,00 EUR per m² 
• voor het winterseizoen 4,00 EUR per m² 

G. Reclamevoertuigen: 
a) gelegenheidstoelating 2,70 EUR per m² per dag 
b) gebruik geluidsinstallatie 120,00 EUR per dag 

H. (Reclame-)objecten: 
a) gelegenheidstoelating 0,90 EUR per m² per dag 
b) bestendige toelating 166,32 EUR per m² per jaar 

I. Circussen: 
a) op de Grote Markt: 

• standplaats 30,00 EUR per dag 
• waarborg 450,00 EUR forfaitair 

b) niet op de Grote Markt: 
• standplaats 25,00 EUR per dag 
• waarborg 375,00 EUR forfaitair 

c) diverse voorzieningen 15,00 EUR per dag 
hier zijn inbegrepen water- en elektriciteitsverbruik en -aansluiting en het gebruik van nadar rond de 
opstelling 

J. Rommelmarkten: 
a) standplaats 0,30 EUR per m² per dag 
b) voor het plaatsen van een voertuig binnen de  

zone van een rommelmarkt 3,00 EUR per voertuig per dag 
c) personen, jonger dan 16 jaar, die (eigen) speel- 

goed te koop aanbieden  gratis 
K. Braderieën, jaarmarkten e.a. gelijksoortige activiteiten  

met reguliere of occasionele verkoop  gratis 
L. Andere niet eerder genoemde tijdelijke opstellingen in het  

kader van bedrijfsactiviteiten 0,90 EUR per m² per dag 
§ 3. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein in het kader van bouwactiviteiten 

A. Werfzone: 
a) gedurende de eerste maand van inrichting 2,00 EUR per 6 m² per dag 
b) vanaf de tweede maand van inrichting 2,40 EUR per 6 m² per dag 

B. Werfzone, enkel voor werfvoertuigen: 
a) per dag 4,00 EUR per parkeerplaats 
b) per week 18,00 EUR per parkeerplaats 
c) per maand 75,00 EUR per parkeerplaats 
d) per jaar 825,00 EUR per parkeerplaats 

§ 4. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein in het kader van evenementen en soortgelijke activiteiten 
A. Gebruik van de Grote Markt: 

a) als permanent opstijgterrein voor bemande aërostaten: 
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• gewoon gebruik 10,00 EUR per vlucht 
• bij gratis deelname van iemand uit het socio- 

culturele werkveld  gratis 
b) voor alle andere evenementen en soortgelijke 

activiteiten  gratis 
B. Gebruik van openbaar domein ander dan de Grote Markt: 

a) voor evenementen met of zonder handelsdoeleinden: 
• niet op erfgoedlocaties: 

o tot en met 500 m² 150,00 EUR per dag 
o groter dan 500 m² tot en met 5.000 m² 300,00 EUR per dag 
o groter dan 5.000 m² 450,00 EUR per dag 

• op erfgoedlocaties (Dries, Romain De Vidtspark, 
Regentieplein en tuin van het Mercatormuseum): 
o tot en met 500 m² 300,00 EUR per dag 
o groter dan 500 m² 900,00 EUR per dag 
o waarborg 375,00 EUR forfaitair 

b) voor evenementen in samenwerking met de stad, 
georganiseerd door een openbaar bestuur, of voor 
de reguliere werking van jeugdorganisaties en scholen  gratis 

c) voor benefieten  gratis 
d) voor wijk- en buurtactiviteiten  gratis 
e) voor tijdelijke opstellingen, andere dan de hiervoor genoemde  gratis 
f) voor de dagen van opbouw en afbraak: 

• gedurende 3 dagen van opbouw en afbraak  gratis 
• vanaf 4 tot 6 dagen van opbouw en afbraak  15 % van het toepasselijk tarief 
• vanaf 7 dagen van opbouw en afbraak  25 % van het toepasselijk tarief 

§ 5. Andere vormen van gebruik van het openbaar domein 
A. Flyeren, uitdelen van gadgets, e.d. 100,00 EUR forfaitair 
B. Maken van muziek op straat: 

a) particulieren 25,00 EUR per drie maanden 
b) erkende instellingen en verenigingen, jeugd- of  

studentengroeperingen en onderwijsinstellingen  
in het kader van hun eigen werking (inclusief  
fanfares en harmonieën)  gratis 

§ 6. Administratieve kost wegens niet vooraf aangeven 
Bij vaststelling door de stedelijke diensten van de 
tijdelijke privatisering van het openbaar domein  
zonder voorafgaande schriftelijke vergunning 10,00 EUR per dossier 

 
Artikel 5 – Belastingplichtige 
De belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon: 
• die uitbater is van de handelszaak waar de koopwaren op het openbaar domein worden uitgestald; 
• aan wie een standplaats op de openbare markt is toegewezen; 
• aan wie een standplaats op het openbaar domein voor een mobiele verkoopsruimte is toegewezen; 
• aan wie een standplaats op het openbaar domein voor een kermisattractie is toegewezen; 
• aan wie een standplaats op het openbaar domein voor een gelegenheidsverkoop is toegewezen; 
• die uitbater is van de horecazaak waar het terras op het openbaar domein wordt geplaatst; 
• die door het inzetten van een reclamevoertuig commerciële reclame op het openbaar domein maakt en verspreidt; 
• die uitbater is van de (handels)zaak waar een (reclame-)object op het openbaar domein wordt geplaatst; 
• die inrichter is van een tijdelijke opstelling op het openbaar domein; 
• die bouwheer is van het pand waar de werfzone is ingericht; 
• die organisator is van een evenement of een soortgelijke activiteit op het openbaar domein; 
• die inrichter is van andere vormen van gebruik van het openbaar domein; 
De rechtverkrijgers van voornoemde natuurlijke of rechtspersoon, en alle andere personen die bij de tijdelijke privatisering 
van het openbaar domein zijn betrokken, zijn desgevallend solidair en in solidum gehouden tot betaling van de belasting. 
 
Artikel 6 – Terugbetalingen en vrijstellingen 
§ 1. Terugbetalingen 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd terugbetaling van het te veel betaalde belasting-
bedrag te verlenen aan de belastingplichtige die, ná betaling van de verschuldigde belasting, geen gebruik maakt 
van of voortijdig een einde stelt aan de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, onder volgende 
voorwaarden: 
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A. De terugbetaling kan enkel toegestaan worden voor bestendige toelatingen voor koopwaren, openbare 
markten, mobiele verkoopsruimten en (reclame-)objecten. 

B. De belastingplichtige moet een schriftelijke aanvraag tot terugbetaling richten aan het college van 
burgemeester en schepenen, met opgave van de reden waarom hij om terugbetaling verzoekt. 

C. Het bedrag van de terug te betalen belasting zal berekend worden door vermindering van het totaal betaalde 
belastingbedrag met het bedrag dat al verschuldigd was. 

De beslissingen van het college van burgemeester en schepenen, houdende terugbetaling, zullen door de 
gemeenteraad bekrachtigd worden. 

§ 2. Vrijstellingen 
A. Er wordt vrijstelling van de belasting verleend voor de tijdelijke privatisering van het openbaar domein in het 

kader van bouwactiviteiten, aangevraagd door de eigenaar van een pand met erfgoedwaarde of door sociale 
huisvestingsmaatschappijen. 
Wanneer de aanvraag gebeurt door de eigenaar van een pand met erfgoedwaarde, gelden volgende bepalingen: 
• Een pand met erfgoedwaarde wordt gedefinieerd als: 

o Een pand dat beschermd is volgens de onroerend erfgoedwetgeving: monumenten, historische 
gebouwen binnen stadsgezichten, dorpsgezichten en beschermde landschappen. 

o Een pand dat op basis van lokale stedenbouwkundige regelgeving beschermd is (BPA, RUP, …) 
• Teneinde vrijstelling te kunnen bekomen, moet aan volgende voorwaarden voldaan worden: 

o De werken mogen geen aanleiding geven tot verlies van erfgoedwaarden. 
o Het pand in zijn geheel moet in behoorlijke staat zijn of in behoorlijke staat gebracht worden, hetzij 

door de voorliggende werken, hetzij met een voor te leggen stappenplan. 
o Minstens een deel van de werken is gericht op instandhouding of herstel van de erfgoedwaarden.  

Voor beschermde monumenten komen alle werken in aanmerking (exterieur en interieur).  
Voor de andere panden omvat de aanvraag gevelwerken of werken aan het dak van het hoofdgebouw. 
Voor toekenning van de vrijstelling wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen werken in functie 
van erfgoedwaarden en gewone renovatiewerken. 

o De werken moeten vergund zijn, hetzij via een omgevingsvergunning, hetzij met een toelating van 
Onroerend Erfgoed.  
Indien geen vergunning noodzakelijk is voor de aangevraagde werken, dan moeten de werken ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de adviseur monumentenzorg. 

o Voor het pand werd geen formele of informele toezichtsprocedure opgestart en nog niet afgerond, hetzij 
voor bouwovertredingen, hetzij voor inbreuken op de onroerend erfgoedwetgeving 

B. Er wordt gedurende maximaal drie dagen vrijstelling van de belasting verleend voor de tijdelijke privatisering 
van het openbaar domein in het kader van bouwactiviteiten, aangevraagd door organisaties die activiteiten 
hebben in de sociale economie, voor zover ze een vestiging hebben op het grondgebied van de stad. 

C. Er wordt vrijstelling van de belasting verleend voor de tijdelijke privatisering van het openbaar domein in het 
kader van bedrijfsactiviteiten, indien het openbaar domein tijdelijk, maar ten minste één maand, niet kan 
gebruikt worden ten gevolge van werken van openbaar nut; deze vrijstelling geldt voor de duur van deze 
werken. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de begin- en einddatum van deze werken vast 
te stellen. 

 
Artikel 7 – Bepalingen met betrekking tot de fiscale aangifte 
§ 1. Werfzone: 

Vooraleer kan overgaan worden tot tijdelijke privatisering van het openbaar domein, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.O, 
moet aan het college van burgemeester en schepenen een aanvraag tot toelating worden gericht. 
Deze aanvraag moet alle elementen vermelden die noodzakelijk zijn om de toelating te kunnen afleveren: 
• het adres waar de werfzone zal worden ingericht; 
• de vermoedelijke periode waarin de werfzone zal zijn ingericht blijven (begin- en einddatum); 
• de naam en het adres van de aanvrager (aannemer van de werken, …); 

indien verschillend van hiervoor, de naam en het adres van de eigenaar van het pand waar de werfzone zal 
worden ingericht; 

• de vermoedelijke oppervlakte van het openbaar domein dat tijdelijk geprivatiseerd wordt door de werfzone; 
• de aard van de werken die het inrichten van de werfzone noodzaakt; 
• een situatieschets van de inrichting van de werfzone, indien deze de omlegging van verkeer (voetgangers, 

fietsers, voertuigen) voor gevolg heeft. 
Deze aanvraag moet gebeuren op een tijdstip voorafgaand aan de inrichting van de werfzone zodat de bevoegde 
diensten over voldoende tijd beschikken om de aanvraag te beoordelen en de toelating door het college van 
burgemeester en schepenen wel of niet te laten verlenen. De inrichting van de werfzone kan maar beginnen na de 
toelating. 
Elke verandering in de inrichting van de werfzone moet onmiddellijk worden medegedeeld aan de bevoegde 
diensten. 
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Iedere vraag om verlenging van de toelating moet vóór het verstrijken van de termijn van de toelating aangevraagd 
worden. 
De belasting blijft verschuldigd zolang de stopzetting van het gebruik van het openbaar domein aan het 
stadsbestuur niet meegedeeld werd. Als het openbaar domein vrijgegeven wordt vóór de termijn, bepaald in de 
toelating, moet ook deze voortijdige stopzetting aan de bevoegde diensten medegedeeld worden. 
Bij niet melding van de (voortijdige) stopzetting blijft de belasting verschuldigd tot het tijdstip waarop de 
aangestelde personeelsleden hebben vastgesteld dat het gebruik van het openbaar domein is beëindigd. 
De vaststellingen door de aangestelde personeelsleden hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

§ 2. Terrassen: 
A. In het eerste jaar van de toepassing van dit belastingreglement of in het eerste jaar volgend op de aanvang van 

de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.G, ontvangt de 
belastingplichtige vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en 
ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. Eventueel kan een alternatieve 
manier van aangifte (bv. via e-mail, fax, …) worden voorzien. 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden, uiterlijk op 31 december 
van het aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 

B. Vanaf het tweede jaar van de toepassing van dit belastingreglement of vanaf het tweede jaar volgend op de 
aanvang van de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.G, wordt aan 
alle belastingplichtigen van het jaar, onmiddellijk voorafgaand aan het aanslagjaar, een aanslagbiljet gestuurd, 
houdende de laatst gekende gegevens op basis waarvan de belastingaanslag is berekend. 
De vraag om vermindering van de aanslag of ontheffing van de aanslag, om welke reden ook, moet worden 
ingediend binnen de drie maanden nà de verzending van het aanslagbiljet. De belastingplichtige die de vraag 
om vermindering of ontheffing niet binnen deze termijn indient, verliest het recht op vermindering of 
ontheffing van de belastingaanslag. 
De vraag om vermindering of ontheffing moet uitsluitend gebeuren door aanduiding op de achterzijde van het 
aanslagbiljet en door de nodige bewijsstukken aan te hechten. Het op die manier ingevulde, gedagtekende en 
ondertekende aanslagbiljet moet binnen de in dit artikel gestelde termijn worden ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. 

 
Artikel 8 – Ambtshalve vaststelling 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van de gegevens waarover het 
stadsbestuur beschikt. 
Daartoe zijn door het college van burgemeester en schepenen personeelsleden aangesteld die bevoegd zijn om een controle 
of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit belastingreglement. 
De overtredingen zoals in alinea 1 hiervoor bedoeld, worden door deze personeelsleden vastgesteld door middel van een 
proces-verbaal. Deze processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en schepenen de belastingplichtige 
met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom het gebruikmaakt 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 dagen die volgen op de datum van verzending van die 
kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
Als de belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de door hem 
ingeroepen elementen. 
 
Artikel 9 - Belastingverhoging 
De ambtshalve belastingen worden verhoogd met een bedrag ter grootte van 20 % van de ambtshalve belasting. 
 
Artikel 10 – Invordering van de belasting 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college 
van burgemeester en schepenen, voor de tijdelijke privatiseringen van het openbaar domein, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.G 
en artikel 2 § 1.O. 
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs voor alle andere tijdelijke privatiseringen van het 
openbaar domein. 
 
Artikel 11 – Betaling van de belasting 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet, voor de tijdelijke 
privatiseringen van het openbaar domein, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.G en artikel 2 § 1.O. 
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting, voor alle andere tijdelijke 
privatiseringen van het openbaar domein. 
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Artikel 12 – Bezwaren- en beroepsprocedure 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag of een belastingverhoging een bezwaar indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden 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, of vanaf de datum van de contante inning. Wanneer de contantbelasting een kohierbelasting is 
geworden, start de bezwaartermijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van 
het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het moet per brief, per e-mail of per fax worden ingediend.  
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op de hoorzitting waarop het bezwaar-
schrift zal behandeld worden, moet hij dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift. 
Binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd naar de 
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger. 
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of bij gebrek aan een beslissing binnen een termijn van 
zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift (negen maanden als de betwiste aanslag 
ambtshalve werd gevestigd) kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
 
Artikel 13 – Andere algemene bepalingen 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, met latere aanvullingen en wijzigingen, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 
tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover zij niet specifiek de belastingen op de 
inkomsten betreffen. 
 
 


