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horeca 2021-2025. Wijziging omwille van coronacrisis - 
Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2021_GR_00336 - Gemeentelijke fiscaliteit  - Belastingreglementen bedrijfsbelasting 2021-2025. 

Wijzigingen omwille van coronacrisis - Goedkeuring

Aanleiding en context
Sinds maart 2020 werden verschillende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan. Horeca-uitbaters werden ingevolge deze maatregelen geconfronteerd met lange periodes van verplichte 
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sluiting, beperkte openingsuren en beperkingen van de bezettingsgraad. De beperkingen op hun bedrijfsvoering 
waren van kracht tot 9 juni 2021.
De stad Antwerpen kiest ervoor om de horecagelegenheden te ondersteunen om deze moeilijke periode door te 
komen. Omwille van de maatregelen wordt het belastingreglement op de horeca (besluit gemeenteraad 31 mei 
2021, jaarnummer 336) gewijzigd, specifiek voor aanslagjaar 2021. 

Juridische grond
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provinciën 
gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 170, §4 van de Grondwet: uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeenteraad voor het invoeren van 
belastingen.
Artikel 40, §3 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om de gemeentelijke 
belastingen en retributies vast te stellen.
Artikel 41, lid 2, 14° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de bevoegdheid voor het 
vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en 
de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen exclusief uitoefent.

Argumentatie
Voor horecagelegenheden wordt een belasting geheven vanaf 1 januari van het aanslagjaar volgend op de 
opening van de vestiging. Horecaondernemers krijgen daardoor de kans om tijdens de periode van opstart een 
zekere omzet te genereren alvorens zij belast worden. Voor horeca-uitbaters die in het jaar 2020 zijn opgestart 
bestond deze mogelijkheid ten gevolge van de corona-maatregelen niet of nauwelijks. Zelfs tot medio 2021 
werden hun kansen om aan normale bedrijfsvoering te doen ernstig ingeperkt.
Om deze startende horecagelegenheden te ondersteunen, wordt er voor gekozen om in aanslagjaar 2021 een 
vrijstelling van belasting te voorzien voor de horecagelegenheden die zijn opgestart in de periode van 1 januari 
2020 tot en met 31 december 2020.

Financiële gevolgen
Ja

Algemene financiële opmerkingen
Voor de horecabelasting werd reeds 5/12 (1.124.299,17 EUR) in mindering gebracht van het gebudgetteerde 
bedrag voor 2021 (besluit gemeenteraad 31 mei 2021, jaarnummer 336). Ten behoeve van de 
horecagelegenheden die zijn opgestart in 2020, wordt er bijkomend 75.000,00 EUR in mindering gebracht. Dit 
komt overeen met een totale vermindering van 1.199.299,17 EUR van het gebudgetteerde bedrag voor 2021. 
Door de vermindering worden de geraamde ontvangsten uit de belasting op  horeca voor 2021 verlaagd naar 
1.499.018,83 EUR. De jaarlijks geraamde ontvangsten voor 2022-2025 blijven ongewijzigd op 2.698.318,00 
EUR.
De vermindering van het gebudgetteerd bedrag wordt gecompenseerd op het compensatiefonds coronavirus en 
zal in het meerjarenplan verwerkt worden bij een eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. 

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijziging van het belastingreglement op de horeca voor de aanslagjaren 
2021 tot en met 2025 goed. 
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Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het belastingreglement op de horeca 
voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025. 
Artikel 3
De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Belasting op horeca 1.499.018,83 
EUR

budgetplaats: 5173000000
budgetpositie: 734991
functiegebied:2SBS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA000020
budgetperiode:2100

n.v.t.

Belasting op horeca 2.698.318,00 
EUR per jaar 

budgetplaats: 5173000000
budgetpositie: 734991
functiegebied:2SBS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA000020
budgetperiode: 2200 tot en met 2500 mits 
goedkeuring van de eerstvolgende 
aanpassing van het meerjarenplan door 
college en gemeenteraad.  

n.v.t.

Bijlagen

1. Horecabelasting_2021_2025_wijzigingen 
2. Horecabelasting_2021_2025



1 
 

BELASTINGREGLEMENT OP DE HORECA  

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN  

ARTIKEL 1.1: BELASTBAAR VOORWERP OF BELASTBAAR FEIT  

Voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op het exploiteren van 
horecagelegenheden die gevestigd zijn op het grondgebied van de stad Antwerpen.  

ARTIKEL 1.2: DEFINITIES  

Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder:  

1) Horeca-activiteit: het tegen betaling aanbieden van toeristische logies en/of 
voedingswaren/dranken die ter plaatse kunnen worden genuttigd, ongeacht de 
toegangsvoorwaarden.  

2) Horecagedeelte: elke ruimte, die rechtsreeks of onrechtstreeks gebruikt wordt voor of tot het 
gebruik is voorbehouden voor het uitoefenen van de horeca-activiteit.  

3) Horecagelegenheid: een handelsuitbating die één of meerdere horeca-activiteiten heeft, zoals 
hotels, restaurants, snackbars, cafés, dansgelegenheden, privéclubs,… Onder horecagelegenheid 
onderscheiden we voor dit reglement twee subcategorieën:  

- Uitbating met uitsluitend horeca-activiteiten  
 
Wordt hiermee gelijkgesteld:  

o Elke privéhorecagelegenheid;  
o Elke danshorecagelegenheid;  
o Elke uitbating met naast een horeca-activiteit ook één of meerdere andere 

handelsactiviteiten op dezelfde locatie en door dezelfde exploitant, waarbij de 
horeca-activiteit de hoofdactiviteit is van de handelszaak.  
 

- Uitbating met onder meer horeca-activiteiten: handelszaak die naast een horeca-activiteit 
ook een andere handelsactiviteit heeft op dezelfde locatie en door dezelfde exploitant, 
waarbij: 

o de horeca-activiteit niet de hoofdactiviteit is van de handelszaak;  
EN 

o waarbij de horecagedeelten ruimtelijk/visueel kunnen worden afgescheiden van de 
gedeelten die voor een andere activiteit worden gebruikt; 
EN 

o waarbij de oppervlakte vestiging zoals gedefinieerd in dit reglement in totaal 
minstens 20 m² is.  

Worden niet beschouwd als horecagelegenheid:  

- Uitbatingen die één of meerdere horeca-activiteiten hebben naast een andere 
handelsactiviteit, maar niet onder bovenstaande definities vallen;  

- De tijdelijke horecagelegenheden zoals bepaald in deel 2 van dit reglement.  
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4) Privéhorecagelegenheid: elke horecagelegenheid waarvan de toegang :  
- ofwel onderworpen is aan het vervullen van zekere formaliteiten zoals aanbellen, het verplicht 

lidmaatschap, het houden van een register of het betalen van inkomgeld onder welke vorm ook, 
zonder dat deze opsomming beperkend is;  

- ofwel voorbehouden is aan zekere personen; 
EN die geen danshorecagelegenheid is.  

5) Danshorecagelegenheid: elke horecagelegenheid waar het dansen centraal staat voor de 
exploitatie EN waar toegang wordt verleend tegen betaling onder welke vorm ook, zijnde onder 
meer discotheken, dancings en andere instellingen met een bijzondere accommodatie voor het 
dansen zoals dansvloer, muziekinstallatie, spots, speciale effectenbelichting en dergelijke.  

6) Exploitant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een horecagelegenheid exploiteert of 
voor wiens rekening een horecagelegenheid wordt geëxploiteerd.  

7) Bovenlokale strategische horecakern: een gebied met een hoge dichtheid aan horecazaken waar 
een zekere samenhang bestaat op het gebied van doelpubliek, activiteiten,… en met een bovenlokale 
uitstraling zoals vastgelegd door de gemeenteraad.  

8) Oppervlakte vestiging:  

Voor uitbatingen met uitsluitend horeca-activiteiten en gelijkgestelden: de oppervlakte die 
rechtstreeks of onrechtstreeks gebruikt wordt of tot het gebruik is voorbehouden op 1 januari van 
het aanslagjaar voor de uitbating van de handelszaak.  

Voor uitbatingen met onder meer horeca-activiteiten: de oppervlakte die rechtstreeks of 
onrechtstreeks gebruikt wordt of tot het gebruik is voorbehouden op 1 januari van het aanslagjaar 
voor de horeca-activiteit.  
In de ruimte die gebruikt wordt of tot het gebruik is voorbehouden voor de andere activiteit blijven 
alle elementen daar aanwezig belastbaar onder de andere belastingreglementen (bv. oppervlakte, 
motoren,…).  
 
De oppervlakte wordt gemeten per bouwlaag.  
 
Wordt niet als oppervlakte vestiging beschouwd:  

- Oppervlakte open terras, zoals gedefinieerd in dit reglement;  
- Gelijkvloerse ruimten in openlucht, met uitzondering van een terras op privéterrein;  
- Oppervlakte van parking, zowel boven- als ondergronds, inpandig of niet.  

9) Open terras: een terras dat minimum bestaat uit losse tafels en/of stoelen, maar dat mogelijk ook 
terrasschermen, parasols,… bevat, voor zover deze elementen eenvoudig weg te nemen zijn en deze 
constructief geen geheel vormen.  

10) Oppervlakte open terras: de oppervlakte, zoals op 1 januari van het aanslagjaar is toegelaten 
door de bevoegde instantie, voor het plaatsen van een open terras op het openbaar domein of 
hiermee gelijkgesteld.  

 

5 / 14

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be



3 
 

ARTIKEL 1.3: TARIEF EN BEREKENING  

De belasting is verschuldigd voor elke horecagelegenheid die gevestigd is op het grondgebied van de 
stad Antwerpen op 1 januari van het aanslagjaar.  

De jaarlijkse aanslag wordt als volgt berekend:  

Totaal bedrag = vestigingsgedeelte + open terrasgedeelte + forfait danshorecagelegenheid + forfait 
privéhorecagelegenheid  

Waarbij:  

Vestigingsgedeelte =  
voor een oppervlakte vestiging tot en met 50m²: 0,00 EUR; 
voor een oppervlakte vestiging van 51 m² tot en met 100 m²: 250 EUR; 
voor een oppervlakte vestiging groter dan 100 m²: 250 EUR vermeerderd met:  

- 2,50 EUR/m² voor het gedeelte van 101 tot en met 300 m²;  
- 2,30 EUR/m² voor het gedeelte van 301 tot en met 500 m²;  
- 0,84 EUR/m² voor het gedeelte vanaf 501 m².  

Open terrasgedeelte =  
Voor locaties in de bovenlokale strategische horecakern: 40 EUR/m² × oppervlakte open terras; 
Voor andere locaties: 20 EUR/m² × oppervlakte open terras.  
 
Forfait danshorecagelegenheid =  
5.585,00 EUR voor een danshorecagelegenheid met een capaciteit tot 100 personen;  
8.920,00 EUR voor een danshorecagelegenheid met een capaciteit boven de 100 personen. 
 
Forfait privéhorecagelegenheid =  
7.200,00 EUR voor een privéhorecagelegenheid.  

Met de gedeelten kleiner dan een halve m² wordt geen rekening gehouden, de gedeelten gelijk aan 
of boven een halve m² worden aangerekend als volledige m².  
De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. De stopzetting of vermindering van de 
activiteit geven geen aanleiding tot vermindering van de belasting.  

De vermindering respectievelijk de uitbreiding van de oppervlakte in de loop van het aanslagjaar 
geeft geen aanleiding tot een vermindering respectievelijk verhoging van de belasting in de loop van 
het aanslagjaar.  

ARTIKEL 1.4: BELASTINGPLICHTIGE 

De belasting is verschuldigd door de exploitant op 1 januari van het aanslagjaar.  

ARTIKEL 1.5: VERMINDERINGEN EN VRIJSTELLINGEN  

A. Met betrekking tot het open terrasgedeelte:  

1. Gehele of gedeeltelijke vrijstelling wordt verleend voor het open terrasgedeelte indien het open 
terras buiten de wil van de belastingplichtige EN door werken van openbaar nut geheel of 
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gedeeltelijk niet kan geplaatst en/of geëxploiteerd worden. Deze vrijstelling wordt berekend in 
functie van:  

a. het gedeelte van de toegelaten inname dat niet kan worden geplaatst en/of 
geëxploiteerd, indien dit gedeelte minstens 25 % bedraagt;  

b. de duur van de onmogelijkheid tot opstelling en/of exploitatie, waarbij voor elke 
ononderbroken periode van dertig dagen één twaalfde van de belasting betreffende het 
open terrasgedeelte wordt vrijgesteld, rekening houdend met de voorwaarde bepaald 
onder a.  
 

2. Een halvering van de belasting op het terrasgedeelte is van toepassing voor het open terras dat 
gelegen is binnen de hinderzone van langdurige infrastructuurwerken. Het college zal hiervoor 
jaarlijks, op basis van de criteria vastgelegd door de gemeenteraad, een lijst goedkeuren met de 
adressen die voor dat bepaalde aanslagjaar in de hinderzone gelegen zijn.  

Indien zowel de bepalingen 1 als 2 van toepassing zijn op een open terras, zal eerst de vermindering 
op basis van bepaling 1 worden toegepast en nadien de halvering op basis van bepaling 2.  

B. Met betrekking tot de volledige aanslag:  

1. Er wordt één jaar vrijstelling toegekend voor een horecagelegenheid die start in een pand dat: 
- opgenomen is op het gemeentelijk leegstandsregister 

EN 
- gelegen is in een bovenlokale strategische horecakern, zoals vastgesteld bij 

gemeenteraadbesluit.  
 

2. Volgende belastingplichtigen betalen de helft van de normale aanslag:  
a. de gepensioneerde natuurlijke persoon die zelfstandige uitbater is met een beperkte 

bedrijfsactiviteit, wanneer zijn inkomen lager ligt dan het wettelijk toegelaten inkomen;  
b. de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, zijnde de rechtspersonen die vallen onder de 
rechtspersonenbelasting.  

Om recht te hebben op deze vrijstelling(en) en/of vermindering(en) dienen de belastingplichtigen de 
nodige bewijsstukken bij de aangifte te voegen, met uitzondering van de vermindering onder artikel 
1.5. A.2. die automatisch zal worden toegepast op de belastingplichtigen die hier recht op hebben.  

ARTIKEL 1.6: AANGIFTEPLICHT EN MELDINGSPLICHT  

AANGIFTEPLICHT  

Elke belastingplichtige heeft een jaarlijkse aangifteplicht.  

1. Voor belastingplichtigen die een aangifteformulier op papier ontvangen:  

De administratie verzendt jaarlijks een aangifteformulier met een voorstel van aangifte. Het voorstel 
van aangifte moet binnen een periode van twee maanden na verzenddatum correct ingevuld en 
ondertekend worden teruggestuurd indien:  
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a. op het aangifteformulier is aangegeven dat terugzenden vereist is;  
EN/OF  
b. de gegevens op het voorstel van aangifte foutief en/of onvolledig zijn.  
In dit laatste geval moet het aangifteformulier worden teruggestuurd met:  

 vermelding van de juiste gegevens;  
 datum van de wijziging;  
 bewijsstukken, indien mogelijk.  

EN/OF  
c. de belastingplichtige zich wenst te beroepen op een grond tot vermindering en/of 

vrijstelling, waarvoor hij de nodige bewijsstukken moeten toevoegen bij de aangifte.  

Deze aangifte kan gebeuren via één van volgende kanalen:  

- e-mail: bedrijfsbelasting@antwerpen.be;  
- post: College van burgemeester en schepenen, t.a.v. de dienst bedrijfsbelasting, Grote 

Markt 1, 2000 Antwerpen.  
 

2. Voor belastingplichtigen die hun belastingen via het e-loket van de stad afhandelen (indien deze 
mogelijkheid is voorzien):  

De belastingplichtige krijgt via het e-loket van de stad een voorstel van aangifte, dat via dit e-loket 
bevestigd moet worden binnen een periode van twee maanden na de ter beschikkingstelling op het 
e-loket, indien nodig met de nodige correcties of aanvulling van gegevens.  

3. Voor belastingplichtigen die geen aangifteformulier ontvingen:  

De belastingplichtige dient zelf aangifte te doen uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar. Hij kan een 
aangifteformulier bekomen op eenvoudig verzoek bij de administratie of via de website van de stad 
Antwerpen. Deze aangifte kan gebeuren via één van volgende kanalen:  

- e-mail: bedrijfsbelasting@antwerpen.be;  
- post: College van burgemeester en schepenen, t.a.v. de dienst bedrijfsbelasting, Grote 

Markt 1, 2000 Antwerpen. 

MELDINGSPLICHT  

De belastingplichtigen dienen uit eigen beweging uiterlijk binnen de maand melding te doen bij 
stadsbestuur – afdeling financiën, van:  

- elke nieuwe of bijkomende horecagelegenheid op het grondgebied van de stad Antwerpen;  
- elke wijziging van de beschikbare oppervlakte, in principe dus elke verwerving of 

vervreemding van onroerende goed, elk begin of einde huur, pacht en elke andere wijze 
waardoor de oppervlakte wijzigt;  

- elke wijziging van adres van de horecagelegenheid;  
- elke wijziging van exploitant van de horecagelegenheid;  
- de definitieve stopzetting van de horecagelegenheid.  
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De melding dient in voorkomend geval volgende gegevens te bevatten, telkens met datum van de 
nieuwe situatie:  

- adres van de nieuwe of stopgezette horecagelegenheid;  
- gegevens van de nieuwe exploitant (naam en ondernemingsnummer);  
- alle gegevens nodig voor de berekening van de belasting.  

De meldingen kunnen via één van de volgende kanalen gebeuren:  

- per e-mail: bedrijfsbelasting@antwerpen.be; 
- per post: College van burgemeester en schepen, t.a.v. de dienst bedrijfsbelasting, Grote 

Markt 1, 2000 Antwerpen;  
- e-loket van de stad Antwerpen (zodra deze mogelijkheid wordt voorzien). 

DEEL 2: BELASTING OP TIJDELIJKE HORECAGELEGENHEDEN  

ARTIKEL 2.1 BELASTBAAR VOORWERP OF BELASTBAAR FEIT  

Voor de aanslagjaren 2020 2021 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op het exploiteren 
van tijdelijke horecagelegenheden die gevestigd zijn op het grondgebied van de stad Antwerpen 
gedurende het aanslagjaar.  

ARTIKEL 2.2: DEFINITIES  

Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder:  

1) Horeca-activiteit: het tegen betaling aanbieden van toeristische logies en/of 
voedingswaren/dranken die ter plaatse kunnen worden genuttigd, ongeacht de 
toegangsvoorwaarden.  

2) Tijdelijke horecagelegenheid: een handelsuitbating die één of meerdere horeca-activiteiten heeft 
met als doel tijdelijk te worden uitgebaat, al dan niet naar aanleiding van een bepaald evenement, 
waar ook gehouden op het grondgebied van de stad Antwerpen zowel op privaat als openbaar 
domein, zoals drank- en/of eetstanden, hotels, restaurants, cafés, dansgelegenheden,…  
EN  
waarvan de exploitatie minimum 30 opeenvolgende kalenderdagen duurt met een maximum van 12 
maanden.  
EN  
waarbij de locatie slechts voor een bepaalde periode ter beschikking is, met een minimum van 30 
opeenvolgende dagen en een maximum van 12 maanden. Indien de locatie langer dan 12 maanden 
ter beschikking is, valt deze onder deel 1 van het belastingreglement.  
 
3) Tijdelijke privéhorecagelegenheid: elke tijdelijke horecagelegenheid waarvan de toegang :  

- ofwel onderworpen is aan het vervullen van zekere formaliteiten zoals aanbellen, het 
verplicht lidmaatschap, het houden van een register of het betalen van inkomgeld onder 
welke vorm ook, zonder dat deze opsomming beperkend is;  

- ofwel voorbehouden is aan zekere personen;  
EN die geen danshorecagelegenheid is.  
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4) Tijdelijke danshorecagelegenheid: elke tijdelijke horecagelegenheid waar het dansen centraal 
staat voor de exploitatie EN waar toegang wordt verleend tegen betaling onder welke vorm ook, 
zijnde onder meer discotheken, dancings en andere instellingen met een bijzondere accommodatie 
voor het dansen zoals dansvloer, muziekinstallatie, spots, speciale effectenbelichting en dergelijke.  

5) Exploitant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een tijdelijke horecagelegenheid 
exploiteert of voor wiens rekening een tijdelijke horecagelegenheid wordt geëxploiteerd.  

6) Bovenlokale strategische horecakern: een gebied met een hoge dichtheid aan horecazaken waar 
een zekere samenhang bestaat op het gebied van doelpubliek, activiteiten,… en met een bovenlokale 
uitstraling zoals vastgelegd door de gemeenteraad.  

7) Oppervlakte vestiging: de oppervlakte, al dan niet op het openbaar domein, die rechtstreeks of 
onrechtstreeks gebruikt wordt of tot het gebruik is voorbehouden voor de uitbating van een tijdelijke 
horecagelegenheid. De oppervlakte wordt bepaald rekening houdende met de som van de 
oppervlakte in openlucht en de oppervlakte in gebouwen, tenten, ed. Deze oppervlakte wordt 
gemeten per bouwlaag. Wordt niet als oppervlakte vestiging beschouwd: 

- Oppervlakte open terras, zoals gedefinieerd in dit reglement;  
- Gelijkvloerse ruimten in openlucht, met uitzondering van een terras op privéterrein;  
- Oppervlakte van parking, zowel boven- als ondergronds, inpandig of niet.  

8) Open terras: een terras dat minimum bestaat uit losse tafels en/of stoelen, maar dat mogelijk ook 
terrasschermen, parasols,… bevat, voor zover deze elementen eenvoudig weg te nemen zijn en deze 
constructief geen geheel vormen.  

9) Oppervlakte open terras: de oppervlakte, zoals op 1 januari van het aanslagjaar is toegelaten door 
de bevoegde instantie, voor het plaatsen van een open terras op het openbaar domein of hiermee 
gelijkgesteld.  

ARTIKEL 2.3: TARIEF EN BEREKENING  

De belasting is verschuldigd voor elke tijdelijke horecagelegenheid die op het grondgebied van de 
stad Antwerpen wordt geëxploiteerd.  

De belasting wordt als volgt berekend:  

Totaal bedrag = (vestigingsgedeelte + open terrasgedeelte + forfait danshorecagelegenheid + forfait 
privéhorecagelegenheid) × X/12  

Waarbij:  

Vestigingsgedeelte =  
voor een oppervlakte vestiging tot en met 50m²: 0,00 EUR;  
voor een oppervlakte vestiging van 51 m² tot en met 100 m²: 250 EUR;  
voor een oppervlakte vestiging groter dan 100 m²: 250 EUR vermeerderd met:  

- 2,50 EUR/m² voor het gedeelte van 101 tot en met 300 m²;  
- 2,30 EUR/m² voor het gedeelte van 301 tot en met 500 m²;  
- 0,84 EUR/m² voor het gedeelte vanaf 501 m².  
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Open terrasgedeelte =  
voor locaties in de bovenlokale strategische horecakern: 40 EUR/m² × oppervlakte open terras;  
voor andere locaties: 20 EUR/m² × oppervlakte open terras.  
 
Forfait danshorecagelegenheid =  
5.585,00 EUR voor een tijdelijke danshorecagelegenheid met een capaciteit tot 100 personen; 
8.920,00 EUR voor een tijdelijke danshorecagelegenheid met een capaciteit boven de 100 personen.  
 
Forfait privéhorecagelegenheid =  
7.200,00 EUR voor een tijdelijke privéhorecagelegenheid.  
 
X = het aantal periodes van 30 dagen van uitbating. Elke nieuw begonnen periode van 30 dagen telt 
als een volledige periode van 30 dagen.  
 
Met de gedeelten kleiner dan een halve m² wordt geen rekening gehouden, de gedeelten gelijk aan 
of boven een halve m² worden aangerekend als volledige m².  
 
ARTIKEL 2.4: BELASTINGPLICHTIGE  

De belasting is verschuldigd door de exploitant. 

ARTIKEL 2.5: VERMINDERINGEN EN VRIJSTELLINGEN  

A. Met betrekking tot het open terrasgedeelte:  

1. Gehele of gedeeltelijke vrijstelling wordt verleend voor het open terrasgedeelte indien het open 
terras buiten de wil van de belastingplichtige EN door werken van openbaar nut geheel of 
gedeeltelijk niet kan geplaatst en/of geëxploiteerd worden.  
Deze vrijstelling wordt berekend in functie van:  

a. het gedeelte van de toegelaten inname dat niet kan worden geplaatst en/of geëxploiteerd, 
indien dit gedeelte minstens 25 % bedraagt;  

b. de duur van de onmogelijkheid tot opstelling en/of exploitatie, waarbij voor elke 
ononderbroken periode van dertig dagen 1/X van de belasting betreffende het open 
terrasgedeelte wordt vrijgesteld, rekening houdend met de voorwaarde bepaald onder a, 
waarbij X = het aantal periodes van 30 dagen van uitbating. Elke nieuw begonnen periode 
van 30 dagen telt als een volledige periode van 30 dagen.  

Om recht te hebben op de vrijstelling dient de belanghebbende binnen de vijftien dagen na aanvang 
van de onmogelijkheid tot plaatsing en/of exploitatie van de inname ingevolge voormelde werken, 
een melding te doen van de gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om het open terras te plaatsen 
en/of te exploiteren. De melding dient de begindatum van de hinder tot normale plaatsing en/of 
exploitatie te vermelden.  

2. Een halvering van de belasting op het terrasgedeelte is van toepassing voor het open terras dat 
gelegen is binnen de hinderzone van langdurige infrastructuurwerken. Het college zal hiervoor 
jaarlijks, op basis van de criteria vastgelegd door de gemeenteraad, een lijst goedkeuren met de 
adressen die voor dat bepaalde aanslagjaar in de hinderzone gelegen zijn.  

11 / 14

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be



9 
 

Indien zowel de bepalingen 1 als 2 van toepassing zijn op een open terras, zal eerst de vermindering 
op basis van bepaling 1 worden toegepast en nadien de halvering op basis van bepaling 2.  

 

B. Met betrekking tot de volledige aanslag:  

1. Volgende belastingplichtigen betalen de helft van de normale aanslag:  

a. de gepensioneerde natuurlijke persoon die zelfstandige uitbater is met een beperkte 
bedrijfsactiviteit;  

b. de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, zijnde de rechtspersonen die vallen onder de 
rechtspersonenbelasting.  

2. Volgende belastingplichtigen zijn vrijgesteld van de belasting:  

a. de exploitant van een tijdelijke horecagelegenheid waarvoor een retributie op standplaatsen 
van markten of foren betaald wordt; 

b. de exploitant van een tijdelijke horecagelegenheid wanneer deze exploitant eveneens een 
horecagelegenheid heeft die belast wordt onder deel 1 van dit reglement en deze sluit voor 
de periode van de uitbating van de tijdelijke horecagelegenheid. 

Om recht te hebben op deze vrijstelling(en) en/of vermindering(en) dienen de belastingplichtigen de 
nodige bewijsstukken bij de aangifte te voegen, met uitzondering van de vermindering onder artikel 
2.5. A.2. die automatisch zal worden toegepast op de belastingplichtigen die hier recht op hebben.  

ARTIKEL 2.6: AANGIFTEPLICHT EN MELDINGSPLICHT  

AANGIFTEPLICHT  

De belastingplichtige moet 15 dagen voor de start van de tijdelijke horecagelegenheid aangifte doen 
bij het stadsbestuur door middel van het aangifteformulier dat kan bekomen worden op eenvoudig 
verzoek bij de administratie of via de website van de stad Antwerpen.  

Minstens zeven dagen voor het verlengen van de exploitatie van de tijdelijke horecagelegenheid 
dient de belastingplichtige hiervan aangifte te doen bij het stadsbestuur – afdeling financiën.  

MELDINGSPLICHT  

Minstens zeven dagen voor het vroegtijdig stoppen van de exploitatie van de tijdelijke 
horecagelegenheid dient de belastingplichtige dit te melden bij het stadsbestuur – afdeling financiën. 
De aangifte en de meldingen kunnen via één van de volgende kanalen gebeuren:  

- per e-mail: bedrijfsbelasting@antwerpen.be;  
- per post: College van burgemeester en schepen, t.a.v. de dienst bedrijfsbelasting, Grote 

Markt 1, 2000 Antwerpen;  
- e-loket van de stad Antwerpen (zodra deze mogelijkheid wordt voorzien). 

DEEL 3: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN  
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ARTIKEL 3.1: PROCEDURE VAN AMBTSHALVE VASTSTELLING EN BIJHORENDE 
BELASTINGVERHOGING  

Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 1.6 en 2.6 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve 
worden ingekohierd vastgesteld conform de procedure voorzien in artikel 7 van het decreet van 30 
mei 2008.  

De ambtshalve ingekohierde vastgestelde belasting wordt verhoogd met:  

- 10% bij een eerste overtreding;  
- 25%, 50% en 100% bij respectievelijk een tweede, derde en vierde opeenvolgende 

overtreding;  
- 200% vanaf een vijfde opeenvolgende overtreding.  

Het bedrag van deze verhoging wordt mee ingevorderd met de basisbelasting door middel van een 
kohier dat uitvoerbaar wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van 
burgemeester en schepenen. 

Wanneer na een overtreding de aangifte alsnog correct wordt ingediend, binnen een termijn van 30 
dagen en 3 werkdagen na verzending van de verwittiging van ambtshalve vaststelling van de 
belasting, wordt geen verhoging toegepast, maar geldt dit wel als een overtreding.  

ARTIKEL 3.2: WIJZE VAN INNING  

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet of na 
het ter beschikking stellen van het aanslagbiljet op het elektronisch platform.  

ARTIKEL 3.3: ADMINISTRATIEVE GELDBOETE  

Een administratieve geldboete van 250,00 EUR wordt opgelegd in geval van:  

- het niet tijdig of niet correct melden van een (vroegtijdige) stopzetting, zoals voorzien in 
artikel 1.6 en 2.6.; 

- de weigering om mee te werken aan een controleonderzoek binnen het kader van het 
belastingreglement;  

- de weigering om boeken of bescheiden voor te leggen;  

Deze boetes zijn cumuleerbaar.  
 
Deze boete kan ook opgelegd worden aan een derde, niet belastingplichtige.  

De administratieve geldboete wordt ingevorderd door middel een kohier dat uitvoerbaar wordt 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  

De administratieve geldboete moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het 
aanslagbiljet of na het ter beschikking stellen van het aanslagbiljet op het elektronisch platform.  
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ARTIKEL 3.4: BEZWAARPROCEDURE  

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting en de 
administratieve geldboetes voorzien in dit reglement bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.  

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren 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.  

Bezwaren kunnen met de nodige bewijsstukken worden ingediend via één van volgende kanalen:  

- per e-mail: bezwaren@antwerpen.be;  
- per post: College van burgemeester en schepen, t.a.v. de dienst fiscale bezwaren, Grote 

Markt 1, 2000 Antwerpen;  
- e-loket van de stad Antwerpen (zodra deze mogelijkheid wordt voorzien). 

 
ARTIKEL 4: VERMINDERING EN VRIJSTELLING VERREKENINGEN AANSLAGJAAR 2021 

Omwille van de impact van de maatregelen inzake het coronavirus, wordt op het totaalbedrag van de 
belasting vijf twaalfde in mindering gebracht op de belasting voor het aanslagjaar 2021. 

In afwijking van de vorige alinea wordt specifiek voor de belastingplichtigen die zijn opgestart 
tijdens het kalenderjaar 2020, zoals vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belasting 
volledig vrijgesteld voor het aanslagjaar 2021.  
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