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Zitting van 19.12.19

#Onderwerp : GR. Stadsontwikkeling.- Retributiereglement voor bewezen administratieve diensten en de
samenstelling van het administratief dossier in het kader van het indienen van een aanvraag voor een
bezetting van de openbare ruimte voor het plaatsen van een terras, een etalage voor koopwaren, een
braadspit en een distributeur.#

Openbare zitting

200 FINANCIËN

230 Inkohiering - Facturatie

HET COLLEGE TOT DE RAAD

 

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;

 

Gelet op artikels 117 en 137 bis van de Nieuwe gemeentewet;

 

In zitting van 26 februari 2015, heeft de gemeenteraad het reglement voor het samenstellen van
een administratief dossier bij het indienen van een aanvraag voor een bezetting van de
openbare ruimte voor het plaatsen van een terras, een etalage voor koopwaren, een braadspit
en een distributeur goedgekeurd voor “retributies voor bewezen administratieve diensten en
samenstelling van het administratief dossier”;

 

Overwegende dat de particulier een geleverde dienst geniet en dat de kostprijs van deze dienst
gedeeltelijk door de begunstigde van deze dienst gedragen moet worden;
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Overwegende dat dit reglement op 31 december 2019 verstrijkt;

 

Overwegende dat men dit reglement vanaf 1 januari tot 31 december 2024 moet vernieuwen;

 

Bijgevolg stellen wij u voor, dames en heren,

* het nieuw retributiereglement voor bewezen administratieve diensten en de samenstelling van
het administratief dossier in het kader van het indienen van een aanvraag voor een bezetting
van de openbare ruimte voor het plaatsen van een terras, een etalage voor koopwaren, een
braadspit en een distributeur, aan uw goedkeuring voor te leggen.

 
Retributiereglement voor bewezen administratieve diensten en de samenstelling van het
administratief dossier in het kader van het indienen van een aanvraag voor een bezetting van de
openbare ruimte voor het plaatsen van een terras, een etalage voor koopwaren, een braadspit
en een distributeur.
 

 
Titel I : Retributies voor bewezen administratieve diensten

ARTIKEL 1. Er wordt opgemaakt in het belang van de gemeente Anderlecht, vanaf 1 januari
2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2024, een reglement betreffende de
invordering van een retributie van 100,00 EUR als gevolg van de indiening van een aanvraag
voor een bezetting van de openbare ruimte voor het plaatsen van een etalage voor koopwaren,
een braadspit, een distributeur en een terras.
 
ARTIKEL 2. De retributie wordt betaald voor het indienen van de aanvraag voor inname van de
openbare ruimte bij de dienst Stadsontwikkeling, ofwel :
* op het ogenblik van de afgifte van het document aan de gemeenteontvanger, zijn aangestelden
of aangestelde ontvangers, regelmatig aangewezen hiervoor;
* per overschrijving via de bank.
 
ARTIKEL 3. Dit bedrag, voorzien om de administratieve kosten te dekken, zal niet terugbetaald
worden in geval van niet nagevolgde aanvraag of in geval van weigering van plaatsing door het
college van burgemeester en schepenen.
Bij niet-betaling geschiedt de invordering via de wettelijke burgerlijke rechtbank
 
 
TITEL II : BELASTINGPLICHTIGE

ARTIKEL 4. De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) ongeacht of ze al dan niet eigenaar(s)
van het goed zijn van de toelating.

Ze is solidair en onverdeeld verschuldigd door de verscheidene aanvragers.

De administratie behoudt zich het recht om het volledige bedrag van de belasting terug te vorderen van
een van de aanvragers voor wie zij claimt de door de andere aanvragers verschuldigde bedragen te
innen.
 
TITEL III : Samenstelling van het administratief dossier
ARTIKEL 5.
De aanvraag voor de inname van de openbare ruimte voor een terras, een etalage voor
koopwaren, een braadspit en een distributeur is voorzien van volgende documenten :
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1. Het behoorlijk ingevulde aanvraagformulier voor de inname van de openbare ruimte;

2. Dubbelzijdige kopie van identiteitskaart van de uitbater en/of zaakvoerder;

3. Het bewijs van betaling van de gemeenteretributie van 100,00 EUR;

4. Twee exemplaren van het plan (op schaal 2% - d.w.z. 2 cm = 1 meter), inclusief :

a) de breedte van het voetpad;
b) 4.2.de inplanting van het gebouw waar de vestiging gelegen is alsook van de aangrenzende
gebouwen;
c) de locatie van de ingangen en ramen van het gebouw van de vestiging en van de
aangrenzende gebouwen;
d) de bodeminvloed van de voorziening op de openbare ruimte, rekening houdend met :

§1.voor terrassen: er een hindernisvrije doorgang behouden blijft over minstens
één derde van de breedte van de voor de voetgangers gereserveerde ruimte,met
een minimum van 2 meter;
§2.voor etalages voor koopwaren (fruiten groenten – bloemen en natuurlijke
planten), de braadspitten en de distributeurs: een vrije doorgang zonder
hindernissen van 2 meter voorbehouden aan de voetgangers;
§3.voor de gedifferentieerde distributeurs: een vrije doorgang zonder hindernissen,
van minimum een halve cirkel met een straal van 2 meter, voor het apparaat;
Afhankelijk van de locatie, is het behoud van een grotere open ruimte overgelaten
aan het oordeel van het college van burgemeester en schepenen, in
overeenstemming met een goed beheer van de omgeving;
§4. het straatmeubilair en bestaande obstakels, met inbegrip van andere etalages
enterassen of andere,gelegen in de bodeminvloed van de voorziening en binnen
de 20meter van deze;

5. Het bewijs van inschrijving in het handelsregister op de plaats van het onroerend goed
waarin de hoger vermelde handelszaak wordt aangehouden;

6. Het bewijs van inschrijving als btw-plichtige met betrekking tot de handelsactiviteit
dewelke wordt uitgeoefend in het kader van de hoger vermelde handelszaak ;

7. Het bewijs van inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen ;

8. Indien van toepassing (bijv. gereglementeerde beroepen) een bewijs van registratie van
de handelsactiviteit dewelke wordt uitgeoefend in het kader van de hoger vermelde
handelszaak.
 

ARTIKEL 6. SLOTBEPALING
Dit reglement vervangt en schort het voorgaande reglement op dat werd aangenomen in zitting
van 26 februari 2015.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Eric Tomas

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 20 december 2019

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

In opdracht :
De schepen,

Fabrice Cumps
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