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 Contact : In te vullen formulier en terug te sturen naar 
 Belastingdienst Gemeentebestuur Etterbeek 
 02.627.25.16 Belastingdienst – Beheer van terrassen & kramen 
 02.627.25.01 Kazernenlaan 31/1 

 terrassen.kramen@etterbeek.brussels 1040 Brussel 
 of 
 terrassen.kramen@etterbeek.brussels 
 

AANVRAAG VOOR EEN JAARLIJKSE TOELATING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN TERRAS, KRAAM,  
UITSTALBORD OF ANDER VOORWERP GEPLAATST OP DE OPENBARE WEG 

 
 Aan het college van burgemeester en schepenen, 
 
Ik ondergetekende  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Uitbater van het etablissement  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aard van de handel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gevestigd in Etterbeek  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Namens het bedrijf (en rechtsvorm)  ………….…………………………………………………………….………………………………….….……………. 

Ondernemingsnummer  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

GSM nr.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres  ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Verzoekt om een toestemming tot plaatsing, overeenkomstig de schets op de achterzijde (compleet met afmetingen) : 
 

Installatie waarvoor GEEN stedenbouwkundige vergunning vereist is 
    
 Aard van de installatie : Korte beschrijving : Belastingtarief : 
     
 Terras Verwijderbaar, waarvan er geen enkel spoor blijft na sluitingsuur 23,00 €/m²/jaar 
     
 Afgesloten terras Afgesloten op basis van een mobiel hulpmiddel 250,00 €/m²/jaar 
     
 Kraam Verwijderbaar, waarvan er geen enkel spoor blijft na sluitingsuur 23,00 €/m²/jaar 
     
 Uitstalbord Max 1/etablissement, grondoppervlak Max 0,6 m² 100,00 €/jaar 
     
 Ander voorwerp Aard van het voorwerp (bijv. : draaispit) : ………………………………….. 100,00 €/m²/jaar 
     

Installatie waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is 
(indien nodig zal de belastingdienst u in contact brengen met de bevoegde dienst) 

     
 Vast terras Bevestigd aan de grond, permanent geïnstalleerd -  23,00 €/m²/jaar 
  demonteerbaar met gereedschap   
     
 Terras met vloer Het oppervlak is bedekt met een vloer 46,00 €/m²/jaar 
     
 Afgesloten terras Afgesloten op basis van een vast hulpmiddel 250,00 €/m²/jaar 
     
 Vast kraam Niet demonteerbaar 23,00 €/m²/jaar 
     
 Groot terras Met een oppervlakte superieur aan 50 m² 23,00 €/m²/jaar 
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Volledige schets, met afmetingen ! Schaal : 1/100ste - 1 vierkant = 1 m² 
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Deze vergunning is in alle gevallen vereist voordat het terras, het kraam, het uitstalbord of enig ander object op de 
openbare weg wordt geplaatst. 
 
In geval van een gunstig antwoord verbind ik mij ertoe een doorgang vrij van belemmeringen en met een 
minimumbreedte van 2 meter voor voetgangers open te laten. 
 
Ik neem er nota van dat deze vergunning tot wederopzegging zal worden afgeleverd en dat zij kan worden gewijzigd of 
zelfs ingetrokken naar gelang van de behoeften (werkzaamheden, heraanleg van de weg of het niet respecteren, ...). 
 
Ik merk ook op dat, indien een stedenbouwkundige vergunning vereist is, de toelating pas kan worden verleend nadat de 
stedenbouwkundige vergunning is verleend. 
 

Datum : Handtekening : 
  

Ontvangstdatum van de aanvraag : 
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