
Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het 
openbaar domein – Gecoördineerde versie (gemeenteraad 29 december 2014, gewijzigd 
gemeenteraad 24 september 2015). 

BESLUIT: 

Art.1.- Er wordt voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 een belasting gevestigd op het plaatsen van 
terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar, automaten, enz. op het openbaar 
domein, tenzij deze ingebruikname van het openbaar domein het voorwerp uitmaakt van een 
overeenkomst of een concessie. Vanaf het aanslagjaar 2015 tot en met aanslagjaar 2019 wordt de 
belasting jaarlijks verhoogd met 2%. 

Art.2.- Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

§ 1.- Gesloten terras: de inrichting waarvoor een wegvergunning noodzakelijk is. 

§ 2.- Half gesloten terras: de inrichting waarvoor een standplaatsvergunning nodig is en alleen 
betrekking heeft op oppervlakte inneming, afgebakend met minstens twee windschermen en 
afgedekt met of voorzien van een oprolbaar zeildoek; 

§ 3.- Open terras: de inrichting waarvoor een standplaatsvergunning nodig is en alleen betrekking 
heeft op oppervlakte inneming, eventueel afgebakend met minstens twee windschermen; 

Art.3.- § 1.- De stedenbouwkundige vergunningen voor het oprichten van een open, halfgesloten en 
gesloten terras worden afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen; 

§ 2.- Het bezetten van het openbaar domein met tafels en stoelen, koopwaar, automaten enz. 
waarvoor geen stedenbouwkundige verordeningen moeten afgeleverd worden door het college 
van burgemeester en schepenen is slechts toegelaten na voorafgaandelijke schriftelijke 
toelating van de burgemeester. 

De aanvraag daartoe moet melding maken van de datum van inname en vermoedelijke duur 
van de bezetting alsmede van de afmetingen van de in te nemen oppervlakte. 

De vergunningen tot gebruik van het openbaar domein hebben het karakter van 
gedoogzaamheden. De stad zal geen enkele aansprakelijkheid dragen nopens het privaat 
gebruik van gedeelten van het openbaar domein en de erop geplaatste voorwerpen. De 
vergunninghouder draagt alle aansprakelijkheid. 

De vergunningen zijn precair.  De burgemeester kan ze ten alle tijde intrekken. De 
vergunninghouder zal evenwel om geen enkele reden schadevergoeding kunnen vorderen 
aangezien de vergunningen steeds ten titel van gedoogzaamheid worden verleend. 

Iedere wijziging in de bezetting van het openbaar domein en de stopzetting van de bezetting 
van het openbaar domein dient schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen 
medegedeeld te worden. 

Art.4.- De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het openbaar domein in 
gebruik neemt. De ingebruiknemer, de uitbater en de eigenaar zijn solidair verantwoordelijk. 

Art.5.- Het bedrag van de belasting wordt bepaald door de zone waarin de instelling op grond van haar 
ligging is ingedeeld: 

§ 1.- Zone I: De zone is het gebied gevormd door het strand, door de as Kinderlaan vanaf het strand 
tot aan de as Victorlaan, door de as Victorlaan vanaf de as Kinderlaan tot aan de as Albert I 
Laan, door de as van de Albert I Laan kant IJzer, door de as Kaai kant IJzer, door de as 
Kustweg kant IJzermonding en door de grens met het Kamp van Lombardsijde tot aan het 
strand. 

§ 2.- Zone II: Het resterende grondgebied. 

Art.6.- De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

§.1.- Gesloten terras, uitgezonderd gesloten terrassen op de Zeedijk waarin textiel is ondergebracht 
(tarieven per m² per jaar): 

Zone I 2015 2016 2017 2018 2019 

Kleiner of gelijk aan 10 m² € 38,57 € 39,34 € 40,13 € 40,93 € 41,75 

Groter dan 10 m² € 38,57 € 39,34 € 40,13 € 40,93 € 41,75 



  

Minimumbedrag per jaar 
groter dan 10 m² 

€ 455,05 € 464,15 € 473,43 € 482,90 € 492,56 

 

Zone II 2015 2016 2017 2018 2019 

Kleiner of gelijk aan 10 m² € 28,27 € 28,84 € 29,42 € 30,01 € 30,61 

Groter dan 10 m² € 28,27 € 28,84 € 29,42 € 30,01 € 30,61 

Minimumbedrag per jaar 
groter dan 10 m² 

€ 314,94 € 321,24 € 327,66 € 334,21 € 340,89 

§.2.- Halfgesloten terras, uitgezonderd halfgesloten terrassen op de Zeedijk waarin textiel is 
ondergebracht (tarieven per m² per jaar): 

Zone I 2015 2016 2017 2018 2019 

Kleiner of gelijk aan 10 m² € 19,28 € 19,67 € 20,06 € 20,46 € 20,87 

Groter dan 10 m² € 19,28 € 19,67 € 20,06 € 20,46 € 20,87 

Minimumbedrag per jaar 
groter dan 10 m² 

€ 321,37 € 327,80 € 334,36 € 341,05 € 347,87 

 

Zone II 2015 2016 2017 2018 2019 

Kleiner of gelijk aan 10 m² € 14,14 € 14,42 € 14,71 € 15,00 € 15,30 

Groter dan 10 m² € 14,14 € 14,42 € 14,71 € 15,00 € 15,30 

Minimumbedrag per jaar 
groter dan 10 m² 

€ 212,11 € 216,35 € 220,68 € 225,09 € 229,59 

§.3.- Gesloten en halfgesloten terrassen op de Zeedijk waarin textiel is ondergebracht (tarieven per 
m² per jaar): 

Zeedijk 2015 2016 2017 2018 2019 

Kleiner of gelijk aan 10 m² € 32,00 € 32,64 € 33,29 € 33,96 € 34,64 

Groter dan 10 m² € 48,00 € 48,96 € 49,94 € 50,94 € 51,96 

§ 4.- Open terras en het plaatsen van tafels en stoelen, eventueel geplaatst tussen windschermen 
(tarieven per m² per jaar): 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Zone I € 11,57 € 11,80 € 12,04 € 12,28 € 12,53 

Minimumbedrag per jaar € 64,28 € 65,57 € 66,88 € 68,22 € 69,58 

 

Zone II € 5,14 € 5,24 € 5,34 € 5,45 € 5,56 

Minimumbedrag per jaar € 32,14 € 32,78 € 33,44 € 34,11 € 34,79 

Voor het innemen van parkeerplaatsen op het openbaar domein met tafels en stoelen door 
horeca-uitbatingen wordt een belasting aangerekend van € 5,10/maand/parkeerplaats voor de 
parkeerplaatsen die onder het regime van betalend parkeren vallen. 

Ieder deel van een maand wordt gelijkgesteld met een volledige maand. 

Ieder deel van een parkeerplaats wordt gelijkgesteld met een volledige parkeerplaats. 

§ 4.bis. Voor de onder de § 1, § 2 en § 3 vermelde terrassen die in de loop van het aanslagjaar 
opgericht of afgebroken worden, is de belasting pro rata temporis (X/12) de bezetting 
verschuldigd. Bij afbraak of bij nieuwbouw wordt, op eenvoudig verzoek, het gedeelte van 
de belasting (X/12) voor de niet bezette periode terugbetaald. Onderhavige paragraaf is niet 
van toepassing voor de in § 4 vermelde bezetting van het openbaar domein met tafels en 
stoelen, eventueel geplaatst tussen windschermen. 



  

§.5.- Voor de onder de §§ 1, 2, 3 en 4vermelde bezettingen wordt elk gedeelte van een vierkante 
meter voor een gehele vierkante meter geteld. Indien het belastbaar feit zich voordoet in 
verschillende zones, wordt de belasting per zone berekend. 

§.6.- Vrijstellingen: 

- het bezetten van het openbaar domein ten gevolge van activiteiten georganiseerd door 
erkende Nieuwpoortse verenigingen en activiteiten voor sociale doeleinden; 

- het bezetten van het openbaar domein met bloembakken, aanplantingen in het voetpad; 

- het bezetten van het openbaar domein tijdens evenementen ingericht door het stadsbestuur 
of activiteiten in samenwerking met het stadsbestuur; 

§.7.- Het plaatsen van menuborden, weegtoestellen, verrekijkers, drankautomaten, automatische 
apparaten, verdeelapparaten, vlaggen en vlaggenmasten, e.d. (tarieven per jaar per toestel): 

2015 2016 2017 2018 2019 

€ 32,14 € 32,78 € 33,44 € 34,11 € 34,79 

Indien de toestellen geplaatst zijn binnen de belastbare oppervlakte van de onder de §§ 1, 2, 3 
en 4 vermelde terrassen worden ze van de belasting vrijgesteld. 

§.8.- Het uitstallen, niet op de Zeedijk, van voedingswaren, textiel, sierteelt en allerhande koopwaar, 
niet ondergebracht in een gesloten of halfgesloten terras met verkoopsdoeleinden (tarieven per 
m² per jaar): 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Zone I € 11,57 € 11,80 € 12,04 € 12,28 € 12,53 

Minimumbedrag per jaar € 64,28 € 65,57 € 66,88 € 68,22 € 69,58 

 

Zone II € 5,14 € 5,24 € 5,34 € 5,45 € 5,56 

Minimumbedrag per jaar € 32,14 € 32,78 € 33,44 € 34,11 € 34,79 

§ 9.- Het bezetten van het openbaar domein voor het verhuren van fietsen, van rijwielen met of 
zonder motor, van gocarts met of zonder motor, van allerhande rijwielen met of zonder motor, 
voor recreatie en voor het verkopen van strandartikelen, niet ondergebracht in een gesloten of 
halfgesloten terras, zonnebrillen en textiel zijn geen strandartikelen (tarieven per m² per jaar); 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Zone I € 11,57 € 11,80 € 12,04 € 12,28 € 12,53 

Minimumbedrag per jaar € 64,28 € 65,57 € 66,88 € 68,22 € 69,58 

 

Zone II € 5,14 € 5,24 € 5,34 € 5,45 € 5,56 

Minimumbedrag per jaar € 32,14 € 32,78 € 33,44 € 34,11 € 34,79 

§ 10.- Het bezetten van het openbaar domein door kermiskramen buiten de kermisperioden 
(tarieven per maand): 

2015 2016 2017 2018 2019 

€ 192,82 € 196,68 € 200,61 € 204,62 € 208,71 

Onder maand moet worden verstaan de periode die begint op de eerste en eindigt op de 
laatste dag van de maand. Een onvolledige maand wordt voor een volledige maand 
aangerekend. 

§.11.- Het bezetten van het openbaar domein voor toeristische activiteiten (strand- en dijkspelen, 
enz…): 

Met gratis toegang 2015 2016 2017 2018 2019 

Zone I (per dag) € 32,14 € 32,78 € 33,44 € 34,11 € 34,79 



  

Zone II (per dag) € 25,70 € 26,21 € 26,73 € 27,26 € 27,81 

 

Zonder gratis toegang 2015 2016 2017 2018 2019 

Zone I (per dag) € 96,41 € 98,34 € 100,31 € 102,32 € 104,37 

Zone II (per dag € 77,12 € 78,66 € 80,23 € 81,83 € 82,96 

§.12.- Het plaatsen van tenten voor feestactiviteiten op het openbaar domein (per dag): 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Minder of gelijk aan 150 m² € 32,14 € 32,78 € 33,44 € 34,11 € 34,79 

Meer dan 150 m² maar 
kleiner of gelijk aan 500 m² 

€ 64,28 € 65,57 € 66,88 € 68,22 € 69,58 

Meer dan 500 m² € 96,41 € 98,34 € 100,31 € 102,32 € 104,37 

§.13.- Het plaatsen van verplaatsbare reclameborden al of niet op voertuigen: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Per bord/per dag € 2,57 € 2,62 € 2,67 € 2,72 € 2,77 

Op voertuig : per m²/per 
maand 

€ 2,57 € 2,62 € 2,67 € 2,72 € 2,77 

De belastbare oppervlakte is de volledige oppervlakte van het voertuig waarop het bord zicht 
bevindt; 

Onder maand moet worden verstaan de periode die begint op de eerste en eindigt op de 
laatste dag van de maand. Een onvolledige maand wordt voor een volledige maand 
aangerekend. 

Deze paragraaf is niet van toepassing voor de muurreclameborden die vallen onder de 
toepassing van de belasting op de aanplakborden. 

§ 14.- Het bezetten van het openbaar domein met frituurkramen voor verkoop van friet en allerhande 
eetwaren en van aanhorigheden voor verbruik. Het frietkraam en de aanhorigheden mogen 
niet verbonden zijn met een gebouw (tarief per m² per maand): 

2015 2016 2017 2018 2019 

€ 19,28 € 19,67 € 20,06 € 20,46 € 20,87 

Onder maand moet worden verstaan de periode die begint op de eerste en eindigt op de 
laatste dag van de maand. Een onvolledige maand wordt voor een volledige maand 
aangerekend. 

Art.7.- De belasting wordt contant of door middel van een kohier ingevorderd krachtens het decreet dd. 30 
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet dd. 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

§ 1.- De volgende belastingen worden geïnd bij middel van een kohier: 

De bezettingen vermeld onder art. 6 §§ 1 - 2 - 3 - 4 - 4bis - 7 - 8 – 9 - 14; 

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het 
aanslagbiljet. 

§ 2.- De volgende belastingen worden contant geïnd: 

De bezettingen vermeld onder art. 6 §§ - 10 - 11 - 12 - 13. 

De belasting moet contant betaald worden tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke 
aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting. 

Art.8.- De vergunninghouder moet zelf instaan voor de scheiding van de aangeboden producten indien de 
producten volgens verschillende tarieven worden belast, anders wordt het hoogste tarief toegepast. 



  

Art.9.- Voor art. 3 § 2 en voor art. 6 § 3, § 7, § 8, § 9, § 13 en § 14 kan enkel toelating gegeven worden om 
het openbaar domein te bezetten als in het aanpalend gebouw dezelfde activiteiten worden 
vastgesteld en daartoe ook is uitgerust. 

Indien de activiteiten starten in een leegstaand gebouw of een leegstaand gelijkvloers met 
definitieve afsluiting van elektriciteit of water, dan moet de vergunninghouder beschikken over een 
gunstig brandpreventieverslag dat met recente datum afgeleverd is door de brandpreventie 
ambtenaar of brandweercommandant. 

Het bezetten van het openbaar domein naast het aansluitend gebouw kan indien de eigenaar(s) van 
het aansluitend gebouw ermee akkoord is (zijn). 

Art.10.- De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester 
en schepenen. 

Het bezwaarschrift moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. De indiening kan gebeuren 
door verzending of door overhandiging of via e-mail via het mailadres 
fiscalebezwaren@nieuwpoort.be. 

Deze indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf 
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de 
bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van 
inning van de belasting op een andere wijze dan per kohier. 

Het college van burgemeester en schepenen stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na de 
indiening van het bezwaarschrift een ontvangstbewijs enerzijds naar de belastingschuldige en 
voorkomend zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. 

Art.11.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet dd. 30 mei 2008, gewijzigd bij decreten 
dd. 28 mei 2010 en 17 februari 2012 zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 t/m 9 bis 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 126 tot 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op 
de inkomsten betreffen. 

Art.12.- Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet. 

Art.13.- Dit besluit treedt in voege vanaf 1 januari 2015. 

Art.14.- Dit besluit wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie toegezonden. 

Art.15.- Kennis van dit besluit te geven aan het diensthoofd reken- en belastingdienst, het diensthoofd 
toerisme de wd. financieel beheerder. 


