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  Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013  

Gewijzigd door de gemeenteraad op 28 april 2014 (treedt in werking op 1 mei 2014),  

22 september 2014, 17 december 2014  (treedt in werking 1 januari 2015), 23 februari 2015 (treedt in 

werking op 1 januari 2014),  14 december 2015, 15 december 2015 (treedt in werking op 1 januari 2016) 

Bekendgemaakt op 19 december 2013, 30 april 2014, 23 september 2014, 22 december 2014,  

24 februari 2015, 15 december 2015, 16 december 2015 

 

  Belastbaar feit 

 

Artikel 1  De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op het privaat gebruik van 

de openbare weg. 

   

  Begripsomschrijving 

 

Artikel 2  Als een uitstalling wordt beschouwd een plaatsing op de openbare weg van koopwaar en ermee ver-

band houdende voorwerpen vóór en door een handelszaak. 

 

Als een verkoopstand wordt beschouwd een plaatsing op de openbare weg van koopwaar en ermee 

verband houdende voorwerpen voor de handelszaak en die niet onder de wetgeving betreffende de 

uitoefening en de organisatie van de ambulante– en kermisactiviteiten vallen. 

 

Als Gentse Feestenperiode en Gentse Feestenzone wordt in aanmerking genomen het tijdstip en de 

zone van de Gentse Feesten zoals bepaald in de van toepassing zijnde politieverordening. 

 

Als betoelaagde vereniging wordt beschouwd: een vereniging die structureel wordt betoelaagd door 

het Stadsbestuur van Gent en dit voor de duur van de toegezegde periode van betoelaging. Ingeval 

een vereniging een projectsubsidie ontvangt verkrijgt de vereniging het statuut van betoelaagde ver-

eniging voor de duur van het betoelaagde project.  

 

Als een buurt- of straatfeest wordt beschouwd een gezamenlijk initiatief uitgaande van de buurtbewo-

ners waarbij betrokken bewoners worden uitgenodigd op een evenement dat plaats grijpt op de open-

bare weg.  

 

   

  Berekeningsgrondslag en tarief 

 

Artikel 3  De belasting is ondeelbaar en verschuldigd op basis van: 

- de ligging 

- soort gebruik 

- de oppervlakte  

- duur van de inname  

  Als ingenomen oppervlakte wordt in eerste orde het aantal m² genomen dat is vermeld in de stedelijke 

vergunning. Indien bij controle een grotere oppervlakte wordt vastgesteld, dan wordt bij de bereke-

ning van de belasting de oppervlakte in aanmerking genomen die in het betreffend proces-verbaal 

staat vermeld.   

Als het gebruik gebeurt zonder geldige stedelijke vergunning wordt de oppervlakte berekend op basis 

van een omgeschreven rechthoek. 

 

Vanaf het ogenblik een stedelijke vergunning wordt verleend waarin geen beperking van duur is op-

genomen, is er een weerlegbaar vermoeden dat de openbare weg daadwerkelijk in gebruik wordt ge-

nomen voor een onbeperkte periode. In dit geval wordt steeds het jaartarief toegepast of m.b.t. artikel 
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4, punt F het maandtarief toegepast. Het jaartarief geldt voor een volledig kalenderjaar. 

Vanaf het ogenblik een stedelijke vergunning met beperkte duur wordt verleend voor het gebruik van 

de openbare weg, wordt het dagtarief toegepast behoudens toepassing van artikel 4 punt F. 

  Elke breuk van een m² geldt als een volle eenheid. Elke begonnen periode wordt beschouwd als een 

volledige. 

 

  Het grondgebied van Gent wordt verdeeld in twee categorieën.  

 

Categorie1 

Zijn volgende straten begrepen: 

 Belfortstraat, Bennesteeg, Beverhoutplein, Bij Sint-Jacobs, Boeksteeg, Botermarkt, Burgstraat (vanaf 

Rekelingestraat tot aan de hoek van de Jan Botermanstraat), Cataloniëstraat, Donkersteeg, Emile 

Braunplein, Edward Anseeleplein, François Laurentplein, Graaf van Vlaanderenplein, Geldmunt 

(vanaf scheiding Sint-Veerleplein tot aan de hoek van de Haringsteeg), Goudenleeuwplein, Graslei, 

Groentenmarkt, Grootkanonplein, Hazewindstraatje, Heilige-Geeststraat, Henegouwenstraat, Hoef-

slagstraatje, Hoogpoort, Hooiaard, Hoornstraat, Jan Breydelstraat, Jan van Stopenberghestraat, Ka-

landeberg, Kalandestraat, Kammerstraat,  Koning Boudewijnstraat (van Kon. Maria Hendrikaplein 

tot Aaigemstraat), Koningin Fabiolalaan  (van Kon. Maria Hendrikaplein tot Tenderstraat), Kleine 

Vismarkt, Klein Turkije, Koestraat, Koophandelsplein, Korenlei, Korenmarkt, Korte Kruisstraat, 

Kortemunt, Kouter, Kraanlei, Lange Kruisstraat, Langemunt, Limburgstraat, Koningin Elisabethlaan 

(van Koningin Maria Hendrikaplein tot ter hoogte van Knokkestraat), Koningin Maria Hen-

drikaplein, Mageleinstraat, Meerseniersstraat, Nodenaysteeg, Okkernootsteeg, Onderstraat, Paradijs-

zak, Penitentenstraat, Pensmarkt, Poeljemarkt, Predikherenlei, Raffinaderijstraat, Rekelingestraat, 

Schepenhuisstraat, Schoenlapperstraat, Schouwburgstraat, Schuddeveestraatje, Schuddevisstraatje, 

Schuurkenstraat, Serpentstraat, Sint-Baafsplein, Sint-Michielsplein, Sint-Michielshelling, Sint-

Niklaasstraat, Sint Pietersplein, Sint-Veerleplein, Straatje Zonder Einde, Veldstraat, Vlasmarkt, Vol-

dersstraat, Vrijdagmarkt, Waaistraat, Wijzemanstraat, Wolfstraat, Woodrow Wilsonplein,  Zonne-

straat, Zuivelbrugstraat. 

 

In categorie 1 horen eveneens de straten die de Gentse Feesten perimeter omvat zoals omschreven in 

de van toepassing zijnde politieverordening.  

  

Categorie 2:   

andere straten dan voorzien in categorie 1. 

 

Artikel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarief 

 

De belasting bedraagt voor het plaatsen van: 

 

A. Een uitstalling, een verkoopstand, een infostand, een blikvanger, wimpel, spandoek of bord 

voor aankondigingen van o.a. manifestaties of daarmee gelijkgestelde voorwerpen. 

 
 

Aanslagjaar 2014 dagtarief  jaartarief 

Categorie 1 2,45 euro/m² 29,00 euro/m² 

Categorie 2 1,80 euro/m² 24,00 euro/m² 

Aanslagjaar 2015 dagtarief  jaartarief 

Categorie 1 2,50 euro/m² 30,00 euro/m² 

Categorie 2 1,84 euro/m² 24,00 euro/m² 

Aanslagjaar 2016 dagtarief  jaartarief 

Categorie 1 2,55 euro/m² 30,00 euro/m² 

Categorie 2 1,87 euro/m² 25,00 euro/m² 

Aanslagjaar 2017 dagtarief  jaartarief 
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Categorie 1 2,60 euro/m² 31,00 euro/m² 

Categorie 2 1,91 euro/m² 25,00 euro/m² 

 

Aanslagjaar 2018 

 

 

dagtarief  

 

 

jaartarief 

Categorie 1 2,65 euro/m² 31,00 euro/m² 

Categorie 2 1,95 euro/m² 26,00 euro/m² 

Aanslagjaar 2019 dagtarief  jaartarief 

Categorie 1 2,70 euro/m² 32,00 euro/m² 

Categorie 2 1,99 euro/m² 26,00 euro/m² 
 

  

De belasting bedraagt minimaal 38 euro. 

Voor de belasting op de inname van de openbare weg zoals bepaald in punt A, binnen de Gentse 

Feestenzone én tijdens de Gentse Feestenperiode geldt het dagtarief van categorie 1 vermeerderd met 

50%. Deze tarieven zijn enkel van toepassing op m² innames binnen de Gentse Feestenzone én tij-

dens de Gentse Feesten die niet zijn gevat in een jaartarief. 

 

  B. Terrassen 

 

Tarief in euro/m² 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Categorie 1 dagtarief 3,10 3,16 3,23 3,29 3,36 3,42 

Met terrasverwarmer 5,00 5,10 5,20 5,31 5,41 5,52 

Categorie 1 jaartarief 28,00 29,00 29,00 30,00 31,00 31,00 

Met terrasverwarmer 33,00 34,00 34,00 35,00 36,00 36,00 

Categorie 2 dagtarief 2,10 2,14 2,18 2,23 2,28 2,32 

Met terrasverwarmer 2,14 2,18 2,23 2,27 2,32 2,36 

Categorie 2 jaartarief 20,00 20,00 21,00 21,00 22,00 22,00 

Met terrasverwarmer 24,00 24,00 25,00 25,00 26,00 26,00 
 

   

De belasting bedraagt minimaal 38 euro. 

Voor de belasting op de inname van de openbare weg zoals bepaald in punt B, binnen de Gentse 

Feestenzone én tijdens de Gentse Feestenperiode geldt het dagtarief van categorie 1 vermeerderd met 

50%. Deze tarieven zijn enkel van toepassing op m² innames binnen de Gentse Feestenzone én tijdens 

de Gentse Feesten die niet zijn gevat in een jaartarief. 

 

  C. Containers voor het verder uitbaten van een handelszaak op de openbare weg, gedurende bouw- en 

verbouwingswerken. 

   

Dagtarief/m² Aanslagjaar 

2014 

Aanslagjaar 

2015 
Aanslagjaar 

2016 
Aanslagjaar 

2017 
Aanslagjaar 

2018 
Aanslagjaar 

2019 
Categorie 1 1,80 euro 1,84 euro 1,87 euro 1,91 euro 1,95 euro 1,99 euro 

Categorie 2 1,20 euro 1,22 euro 1,25 euro 1,27 euro 1,30 euro 1,32 euro 

 

De belasting bedraagt minimaal 38 euro. 
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  D. Tenten (met verbruik van eet-en drankwaren) 

 
Dagtarief 

/tent Catego-

rie 1 

Aanslag-

jaar 

2014 

Aanslag-

jaar 2015 
Aanslag-

jaar 2016 
Aanslag-

jaar 2017 
Aanslag-

jaar 2018 
Aanslag-

jaar 

2019 
<= 100m² 160 euro 165 euro 170 euro 175 euro 179 euro 183 euro 

> 100m² 200 euro 204 euro 208 euro 212 euro 217 euro 220 euro 
 

   

  De belasting bedraagt minimaal 38 euro. 

   

Voor de belasting op de inname van de openbare weg zoals bepaald in punt D, binnen de Gentse Fees-

tenzone én tijdens de Gentse Feestenperiode geldt het dagtarief vermeerderd met 50%.  

 

  E. Tap-schenkinstallatie  

 
Dagta-

rief/installati

e 

Aanslag-

jaar 

2014 

Aanslag-

jaar 2015 
Aanslag-

jaar 2016 
Aanslag-

jaar 2017 
Aanslag-

jaar 2018 
Aanslag-

jaar 

2019 
Categorie 1 30 euro 31 euro 31 euro 32 euro 32 euro 33 euro 

Categorie 2 25 euro 25 euro 26 euro 26 euro 27 euro 28 euro 
 

   

  De belasting bedraagt minimaal 38 euro. 

Voor de belasting op de inname van de openbare weg zoals bepaald in punt E, binnen de Gentse Fees-

tenzone én binnen de Gentse Feestenperiode geldt het dagtarief van categorie 1 vermeerderd met 

50%.  

 

  F.  Straatanimatie, -muzikant  binnen de Gentse Feestenzone én tijdens de Gentse Feestenperiode 

   

   
 tarief 

 Groep <5personen Groep= of> 5 personen 

Aanslagjaar 2016 56 euro 113 euro 

Aanslagjaar 2017 57 euro 114 euro 

Aanslagjaar 2018 59 euro 117 euro 

Aanslagjaar 2019 60 euro 119 euro 
 

   

   

  G. gebruik van plein of park voor manifestaties in open lucht 

   

 Sint Pietersplein Andere pleinen of parken 

Aanslagjaar 2014   

1/4 plein 223 euro/dag nvt 

½ plein 446 euro/dag nvt 

Gans plein/park 744 euro/dag 223euro/dag 

Aanslagjaar 2015   

1/4 plein 228 euro/dag nvt 

½ plein 455 euro/dag nvt 

Gans plein/park 759 euro/dag 228 euro/dag 

Aanslagjaar 2016   

1/4 plein 232 euro/dag nvt 

½ plein 464 euro/dag nvt 

Gans plein/park 774 euro/dag 232 euro/dag 

Aanslagjaar 2017   

1/4 plein 237 euro/dag nvt 

½ plein 474 euro/dag nvt 

Gans plein/park 790 euro/dag 237euro/dag 
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Aanslagjaar 2018   

1/4 plein 242 euro/dag nvt 

½ plein 483 euro/dag nvt 

Gans plein/park 805 euro/dag 242 euro/dag 

Aanslagjaar 2019   

1/4 plein 246 euro/dag nvt 

½ plein 493 euro/dag nvt 

Gans plein/park 821 euro/dag 246 euro/dag 
 

    

 

Belastingplichtige 

 

Artikel 5  De belastingplichtige is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de openbare weg in gebruik neemt 

of op wiens naam de stedelijke vergunning is uitgereikt. 

   

  Vrijstellingen 

 

Er is vrijstelling van belasting: 

 

Artikel 6  a) bij toepassing van het retributiereglement op het plaatsnemen op de door de stad Gent ingerichte 

of  toegelaten markten en het retributiereglement voor het privaat gebruik van de openbare weg 

voor ambulante handel. 

b) ingeval het privaat gebruik wordt toegestaan door de stedelijke overheid bij wijze van toewijzing 

per opbod, overheidsopdracht, concessie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) voor gebruik van de openbare weg in verband met de verkiezingen van het  Europees Parlement, 

de Federale Kamers, het Vlaams Parlement, de Provincieraad en de Gemeenteraad, in de sperperi-

ode bepaald door de respectievelijke wetten betreffende de beperking en de controle van de ver-

kiezingsuitgaven tot twee weken na de verkiezingsdag. 

d) voor gebruik van de openbare weg die hoofdzakelijk verband houdt met de gemeentelijke volks-

raadpleging vanaf de indiening van het verzoek bedoeld in art. 206 van het Gemeentedecreet of de 

beslissing van de gemeenteraad bedoeld in art. 205 van het Gemeentedecreet tot 2 weken na de 

volksraadpleging. 

e) voor privaat gebruik van de openbare weg door Gentse onderwijsinstellingen, Gentse jeugd- of 

studentengroeperingen erkend door Gentse onderwijsinstellingen louter in het kader van hun eigen 

werking . 

f) voor privaat gebruik van de openbare weg door circussen. 

g) voor privaat gebruik van de openbare weg door het plaatsen van fietsrekken  

h) voor privaat gebruik van de openbare weg door verenigingen, erkend door de stad Gent en in het 

kader van hun werking. De bewijslast ligt bij de aanvragende vereniging die de openbare weg wil 

in gebruik nemen.  

 Worden gelijkgesteld met erkende verenigingen: 

- instellingen waaraan fiscaal aftrekbare giften kunnen worden gestort en die opgenomen zijn in 

het WIB 92 artikel 145/33 §1 ofwel opgenomen zijn in de lijst van de erkende instellingen con-

form het WIB 145/33, §3 . 

i) voor  privaat gebruik van de openbare weg door dekenij-, buurt- en straatfeesten. 

 j)  voor privaat gebruik van de openbare weg door openbare besturen of openbare diensten. 

k) voor privaat gebruik van de openbare weg door extern verzelfstandigde agentschappen van de Stad 

Gent, door het Havenbedrijf Gent en door Ivago. 

l)  ingeval een stedelijke vergunning met onbepaalde duur voor het plaatsen van een terras wordt uit-

gereikt gedurende de laatste twee maanden van het kalenderjaar in zoverre deze inname van de 

openbare weg voorheen nog niet werd vergund.  

m) voor privaat gebruik van de openbare weg door het plaatsen van plant-of bloembakken (geplaatst 

als louter decoratief element) treedt in werking op 1 januari 2015. 
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 Het college van burgemeester en schepen wordt gemachtigd in uitzonderlijke gevallen vrijstellingen 

te verlenen. Deze gemotiveerde afwijkingen moeten jaarlijks door de Gemeenteraad worden bekrach-

tigd. 

 

  Aangifteplicht 

 

Artikel 7  De belastingplichtige moet bij toepassing van artikel 4, punten A en B jaarlijks ten laatste op 28 febru-

ari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur op een door het stadsbestuur voorge-

schreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één 

vragen. 

Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de 

vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. De aangifte is laattijdig wanneer ze nà de uiterste 

indieningsdatum is gepost of wanneer ze nà de laatste nuttige dag wordt afgegeven tegen ontvangst-

bewijs. 

   

  De administratie kan aan de belastingplichtige een “voorstel van aangifte” bezorgen: 

-als de gegevens op dit voorstel onjuist of onvolledig zijn of niet overeenstemmen met de belastbare 

toestand op 1 januari van het aanslagjaar moet de belastingplichtige ten laatste op 28 februari van het 

aanslagjaar, het voorstel verbeterd en vervolledigd terugsturen. Het tijdig teruggezonden en gecorri-

geerde of aangevulde voorstel tot aangifte, geldt in dat geval als aangifte. 

-als de gegevens op dit voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari van het aan-

slagjaar, is de belastingplichtige niet verplicht dit formulier in te dienen. In dat geval is automatisch 

aan de aangifteplicht voldaan en wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens vermeld op 

het ingediende voorstel van aangifte. 

 

  In afwijking van de eerste paragraaf geldt het vooraf indienen van een aanvraag voor een stedelijke 

vergunning voor een inname van bepaalde duur op een daartoe voorgeschreven formulier, als aangifte 

en eveneens als eerste aangifte voor innames van onbepaalde duur. 

 

Als de openbare weg zonder stedelijke vergunning gebruikt wordt dan moet de aangifte uiterlijk de 

dag vóór het eerste gebruik bij de bevoegde administratie worden ingediend. 

 

   

Artikel 8  Aangiften worden schriftelijk ingediend of online via www.stad.gent.   in zover in deze laatste moge-

lijkheid is voorzien. 

Andere vormen van doorsturen zoals fax of elektronische toezending naar mailboxen van de Stad Gent 

zijn niet geldig en worden als onbestaande beschouwd. 

   

   Ambtshalve belasting 

 

Artikel 9  Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn in dit reglement, of ingeval van onjuiste, onvolledi-

ge of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve gevestigd 

mits inachtneming van de in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 voorziene bepalingen. 

 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25 % van de ontdoken belasting en be-

draagt maximum 250 euro. In geen geval mag het verhoogd recht het dubbele van de verschuldigde 

belasting overschrijden. 

 

Het bedrag van deze verhoogde belasting wordt eveneens ingekohierd. 
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  Algemene bepalingen 

 

Artikel 10  De Stad Gent vestigt de belasting door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen.  

 

De innames vermeld onder artikel 4 punt  D en E, F en G én alle innames tijdens de Gentse Feestenpe-

riode en binnen de Gentse Feestenzone onderhevig aan een dagtarief,  zijn een contant te betalen be-

lasting tegen afgifte van een betalingsbewijs of via betaling van de betalingsuitnodiging.  

 
   

Artikel 11  De kohierbelasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslag-

biljet. 

Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 

   

Artikel 12  Indienen van bezwaren: 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of 

een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees-

ter en schepenen (t.a.v. Dienst belastingen – Bedrijfsvoering - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeu-

ren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de 

contante inning. 

 

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige 

of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de 

zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een 

opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger 

wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd. 

 

Het bezwaarschrift kan ook ingediend worden online www.stad.gent in zover in deze mogelijkheid is 

voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in het voorgaande lid. 
   

Artikel 13  Verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake Rijksbelastingen op 

de inkomsten. 
    

 

 


