
 

 
Gemeenteraad van 24 juni 2021.  

 
 
Complementaire mechanisme voor vrijstellingen van gemeentelijke belastingen. Federale 

en Gewestelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken. Wijzigingen van de fiscale belastingreglementen. Belastingjaar 2021. 

 
 
Gelet op artikels 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet; 
  
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 de latere wijzigingen 
eraan; 
  
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillen inzake gemeentebelastingen, en de latere wijzigingen eraan; 
  
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op 
de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de latere wijzigingen eraan; 
  
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de 
overlegging van de akten van de gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de 
uitoefening van het administratief toezicht en de latere wijzigingen eraan; 
  
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het 
administratief toezicht en de latere wijzigingen eraan; 
  
Gelet op het gemeentereglement van 26 november 2020 inzake belasting op het plaatsen van 
tafels, stoelen, banken, tapkasten en ander terrasmeubilair op de openbare weg; 
  
Gelet op het gemeentereglement van 29 oktober 2020 inzake belasting op de 
drankgegelegenheden die geopend zijn na 0.30 uur; 
  
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 4 juni 2020 genaamd “Fiscaal plan ter 
ondersteuning van de lokale economische sector die getroffen is door de dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken”. Wijziging van verschillende 
belastingsreglementen” dat met name voorziet in een volledige vrijstelling van de belasting voor 
het aanslagjaar 2020 voor zij die de gemeentelijke belasting verschuldigd zijn op de 
drankgegelegenheden die geopend zijn na 0.30 uur en een volledige vrijstelling van de belasting 
voor het aanslagjaar 2020 voor zij die de gemeentelijke belasting verschuldigd zijn op het 
plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten, enz… op de openbare weg; 
  
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2020 genaamd “Specifieke 
regeling voor vrijstelling van gemeentelijke belastingen. Federale en gewestelijke maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Wijziging van 
belastingsreglementen aanslagjaar 2021” en die met name voorziet in een gedeeltelijke 
vrijstelling van de belasting voor het aanslagjaar 2021 voor zij die de gemeentelijke belasting 
verschuldigd zijn op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten en ander terrasmeubilair 
op de openbare weg, naar rato van een duur van 6 maanden. 
          
Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus 
COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico; 
  



 

Overwegende dat de federale regering bij een ministerieel besluit van 13 maart 2020 (dat later is 
ingetrokken), maatregelen heeft goedgekeurd die van toepassing zijn tot 3 april 2020, om de 
verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken; 
  
Overwegende dat het ministerieel besluit van 18 maart 2020 (dat later is ingetrokken), houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken deze 
maatregelen nog heeft versterkt door de bewegingsvrijheid van de bevolking in te perken, door 
o.a. de sluiting van non-food winkels, restaurants en cafés te gelasten; 
Overwegende dat het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (dat later is ingetrokken), houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, 
verduidelijkingen heeft aangebracht aan de voormelde maatregelen; 
  
Overwegende dat het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende noodmaatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, met name voorzag in de sluiting 
van  inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden, behalve 
voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te 
nemen tot ten laatste 22.00 uur; dat afhaalmaaltijden samen mochten worden aangeboden en/of 
geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur; dat deze maatregel van kracht was t.e.m. 7 mei 
2021;  
  
Overwegende dat deze beperkingen, gezien de gemengde en zeer onstabiele 
gezondheidssituatie, noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de situatie opnieuw snel verslechtert 
en om ervoor te zorgen dat de inspanningen van de gehele bevolking en van alle betrokken 
sectoren, met inbegrip van de economische en de gezondheidssector, niet teniet worden gedaan; 
dat alleen strenge maatregelen ervoor kunnen zorgen dat de situatie weer onder controle wordt 
gebracht en dat de andere maatregelen kunnen worden beperkt; 
  
Overwegende dat het risico op besmetting buiten kleiner is; dat in deze fase buitenactiviteiten 
daarom in de mate van het mogelijke de voorkeur moeten krijgen; 
  
Overwegende dat het Overlegcomité van 28 april 2021 om deze redenen heeft besloten de 
terrassen in de horecasector met ingang van 8 mei 2021 opnieuw open te stellen, mede rekening 
houdend met de bereikte doelstellingen (aandeel van de bevolking dat is gevaccineerd en 
stabilisatie van de opnames op de intensieve zorgen) onder bepaalde voorwaarden; 
  
Overwegende dat onder “open terras” moet worden begrepen een onderdeel van een inrichting 
die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of cateringonderneming dat 
gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men 
zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden; 
dat het terras minstens over één volledige zijde geopend dient te zijn, ongeacht de 
weersomstandigheden, en dat een voldoende ventilatie dient te worden verzekerd; dat een 
overdekt terras waarbij één of meerdere zijden volledig open zijn, dus ook kan beantwoorden aan 
de definitie van een open terras; dat de open zijde niet deels mag worden afgesloten, zoals 
bijvoorbeeld met een windscherm of zonnewering; dat een terras in een gesloten ruimte, zoals 
bijvoorbeeld in een winkelcentrum, niet kan worden beschouwd als een open terras; 
  
Overwegende dat op de open terrassen in principe een maximum van vier personen per tafel is 
toegestaan; dat een huishouden dat groter is dan vier personen evenwel een tafel mag delen, 
ongeacht de grootte van dat huishouden; 
  
Overwegende dat in uitvoering van het ministerieel besluit van 7 mei 2021, artikel 6 van het 
ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende noodmaatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, daarom als volgt is aangevuld met § 3: “In afwijking van de 
tweede paragraaf en onverminderd de toepasselijke protocollen, zijn de volgende modaliteiten 
van toepassing voor de open terrassen, met inbegrip van de open terrassen van feest- en 



 

receptiezalen en deze in het kader van evenementen, voorstellingen en wedstrijden zoals 
bedoeld in artikel 15, § 8: 
1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de 
tafelgezelschappen wordt gegarandeerd; 
2° een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan; 
3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 
4° elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten; 
5° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan; 
6° minstens één volledig zijde van het terras is te allen tijde geopend en dient een voldoende 
ventilatie te verzekeren; 
7° dranken en maaltijden dienen verplicht buiten te worden geconsumeerd; 
8° de klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortstondig betreden om gebruik te maken 
van de sanitaire voorzieningen, om het open terras te betreden of om de rekening te betalen; 
9° de klanten en het personeel dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof 
overeenkomstig artikel 25; 
10° de openingsuren van de open terrassen zijn beperkt van 08.00 uur tot 22.00 uur; 
11° het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden. In afwijking van het eerste lid, 2°, mag 
een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden. " 
  
Overwegende dat artikel 6, §1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende 
noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, onlangs als 
volgt is gewijzigd door het ministerieel besluit van 7 mei 2021: 
“In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt: “De inrichtingen die behoren tot de 
horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten, behalve voor het aanbieden 
en leveren van afhaalmaaltijden en dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur “; 
  
Overwegende dat de door het ministerieel besluit van 7 mei 2021 voorgeschreven 
maatregelen houdende noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken op 8 mei 2021 in werking zijn getreden en momenteel van toepassing zijn t.e.m. 21 
juni; 
  
Overwegende dat de voormelde noodmaatregelen aanzienlijke directe en indirecte economische 
gevolgen hebben voor zij die de belasting verschuldigd zijn op het plaatsen van tafels, stoelen, 
banken, tapkasten en ander terrasmeubilair op de openbare weg en voor zij die de belasting 
verschuldigd zijn op de drankgegelegenheden die geopend zijn na 0.30 uur; 
  
Overwegende dat een gedeeltelijke vrijstelling voor het aanslagjaar 2021 van de belasting op het 
plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten en ander terrasmeubilair op de openbare weg 
gerechtvaardigd is, aangezien de bedrijven in de horecasector zwaar worden getroffen door de 
bovengenoemde maatregelen rekening houdend met de sluiting van de terrassen in 2021 tot 7 
mei 2021 en een heropening onder bepaalde voorwaarden en met een strikt te volgen protocol; 
   
Overwegende dat voor zij die de belasting verschuldigd zijn op de drankgegelegenheden die 
geopend zijn na 0.30 uur, de gedeeltelijke vrijstelling van de belasting voor het aanslagjaar 2021 
is gerechtvaardigd, aangezien voor deze laatsten een opgelegde sluitingstijd van 22.00 uur geldt; 
  
Overwegende dat de gemeentelijke fiscaliteit daarom moet worden aangepast door fiscale 
vrijstellingen, om rekening te houden met deze uitzonderlijke omstandigheden en de impact 
ervan op de handelszaken en om zij die de voormelde belastingen verschuldigd zijn, 
desgevallend de kans te geven hun financiële en commerciële strategie tijdens het jaar 2021 aan 
te passen; 
  
Overwegende dat de huidige vrijstellingsmaatregelen tot doel hebben de lokale handelszaken die 
deze beide voornoemde belastingen verschuldigd zijn, financieel te steunen om het hoofd te 



 

bieden aan de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 en 
aan de daling van het aantal klanten van hun inrichtingen, die onder meer het gevolg is van het 
feit dat het merendeel van de burgers en, a fortiori, van hun klanten thuis vast zit, en dat een 
gedeeltelijke heropening afhankelijk wordt gemaakt van een strikt hygiëneprotocol; dat, hoewel 
de gedeeltelijke heropening welkom is, de horeca-inrichtingen niet opnieuw op 100% van hun 
exploitatiecapaciteit zullen kunnen werken; 
  
Overwegende dat de fiscale vrijstellingsmaatregelen als volgt moeten worden samengevat: 

a. Volledige vrijstelling van de belasting voor het aanslagjaar 2021 voor zij die de gemeentelijke 

belasting verschuldigd zijn op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten en ander 

terrasmeubilair op de openbare weg; 

b. Gedeeltelijke vrijstelling van de belasting op de drankgegelegenheden die geopend zijn na 

0.30 uur voor het aanslagjaar 2021, naar rato van het aantal maanden waarin federale en/of 

gewestelijke maatregelen een vervroegde sluiting opleggen voor een natuurlijke of 

rechtspersoon die al dan niet alcoholhoudende dranken verkoopt, en anderzijds een verbod 

op consumptie ter plaatse; 

  
Herziening van zijn beraadslaging van 26 november 2020 betreffende de hernieuwing en 
wijziging van het reglement inzake belasting op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, 
tapkasten en ander terrasmeubilair op de openbare weg, vanaf 1 januari 2021 en voor een 
periode die afloopt op 31 december 2025 (zoals gewijzigd door de de beraadslaging van de 
Gemeenteraad van 26 november 2020 genaamd “Specifieke regeling voor vrijstelling van 
gemeentelijke belastingen.  Federale en gewestelijke maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken. Wijziging van belastingsreglementen. Aanslagjaar 2021” in 
zijn artikel 1); 
  
Herziening van zijn beraadslaging van 29 oktober 2020 betreffende de hernieuwing en wijziging 
van het reglement inzake belasting op drankgegelegenheden die geopend zijn na 0.30 uur, vanaf 
1 januari 2021 en voor een periode die afloopt op  31 december 2025; 
  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen: 
  
BESLIST: 
  
Artikel 1: 
In het bovenvermelde belastingsreglement op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten 
en ander terrasmeubilair op de openbare weg, wordt de laatste paragraaf van artikel 4 (zoals 
gewijzigd door artikel 1 van de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2020) als 
volgt gewijzigd: 
  
"In afwijking van artikel 3 § 3 van dit reglement, zijn zij die de belasting verschuldigd zijn op het 
plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten en ander terrasmeubilair op de openbare weg 
volledig vrijgesteld voor het aanslagjaar 2021”. 
  
Artikel 2: 
In het bovenvermelde belastingsreglement inzake drankgegelegenheden die geopend zijn na 
0.30 uur, wordt volgende bepaling toegevoegd in een laatste paragraaf onder artikel 4: 
  
“In afwijking van artikel 2 van dit reglement zijn zij die de belasting verschuldigd zijn op de 
drankgegelegenheden die geopend zijn na 0.30 uur vrijgesteld voor het aanslagjaar 2021, naar 



 

rato van het aantal maanden waarin federale en/of gewestelijke maatregelen een vervroegde 
sluiting om 0.30 uur opleggen voor een natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet 
alcoholhoudende dranken verkoopt, en ook een verbod op consumptie ter plaatse; 
 
De berekening van de voormelde vrijstelling gebeurt naar rato van de maanden waarin deze 
maatregelen van toepassing zijn op hun handelszaken, waarbij elke begonnen maand als een 
geheel wordt beschouwd en op basis van de volgende formule:   
  
(Jaarlijks belastingsbedrag     x      n (=aantal maanden waarin deze maatregelen van toepassing 
zijn op hun handelszaken) 
                                                                                    12 
  
In geval van stopzetting of begin van de activiteit tijdens het boekjaar wordt het bedrag van de 
vrijstelling evenwel berekend  naar rato van de maanden waarin deze maatregelen van 
toepassing zijn op hun handelszaak (waarbij elke begonnen maand als een geheel wordt 
beschouwd), gedurende de maanden waarin zij daadwerkelijk hun activiteit uitoefenen 
  
  
Artikel 3: 
Deze beslissing over te maken aan de Voogdijoverheid. 
 


