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ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012
Aanwezig:
Geert Daems: burgemeester-voorzitter;
Anja Leflot, Jef Wauters: schepenen;
Jules Scheerens, Louis Van Den Broek, Rigo Huyskens, Jos Voet, Sabine
Indekeu, Geert Vleugels, Gunther Vleugels, Gust Van den Bruel (bijgestaan
door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18
Gemeentedecreet), Karina Smets, René Wouters, Marina Clé, Rist Heylen,
Ann Peeters, Liesbeth Piot: raadsleden;
Rob Goris: secretaris.
Verontschuldigd:
Maurice Ooms, Hilde Van Looy: schepenen;
Jef Van Bael: OCMW voorzitter / schepen
Mark Verhaegen, Stijn Cools: raadsleden;

BESLISSING: Belasting op de aanplakborden voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019.
De gemeenteraad,
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
met 13 ja-stemmen
tegen 1 neen-stem (Gust Van den Bruel )
bij 3 onthoudingen (Louis Van Den Broek, René Wouters, Ann Peeters)
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse belasting ingevoerd op de
aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden.
Artikel 2:
Onder aanplakborden wordt verstaan; elke constructie in onverschillig welk materiaal, geplaatst langs de openbare weg of
op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking,
vasthechting, schildering of door elk ander middel met inbegrip van muren of gedeelten van muren en de omheiningen, die
gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen.
Artikel 3:
Voor de berekening van de belasting wordt de nuttige oppervlakte van het bord in aanmerking genomen, zijnde
oppervlakte die door aanplakking kan worden gebruikt, met uitzondering van de omlijsting.
Voor de muren is alleen dat gedeelte van de muur belastbaar dat werkelijk voor reclame wordt gebruikt. Hierbij dient de
bedekte totale oppervlakte beschouwd te worden als één bord, ook indien er verschillende reclames op voorkomen.
Artikel 4:
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op € 60 per vierkante meter oppervlakte van het bord.
Artikel 5:
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over het recht om gebruik te maken van het
aanplakbord en in bijkomende orde, als de gebruiker niet gekend is, door de eigenaar van de grond, van de muur of de
omheining waarop het bord zich bevindt of reclame is aangebracht.
Artikel 6:
De belastingplichtigen zijn gehouden aangifte van de belastbare elementen te doen uiterlijk op 01 april van het aanslagjaar,
volgens de toestand op 01 maart van het jaar.
De borden, geplaatst in de loop van het jaar en niet begrepen in de aanvankelijke aangifte, dienen aangegeven te worden
binnen de veertien dagen na de plaatsing.
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Artikel 7:
De jaarbelasting wordt gehalveerd voor de aanplakborden die vóór 01 juli werden weggenomen of die niet vóór 01 juli
geplaatst werden.
Vergroting van de borden in de loop van het jaar geeft aanleiding tot het vestigen van een belastingsupplement voor een
heel of een half jaar, naargelang de vergroting al dan niet voor 01 juli tot stand kwam.
Verkleining van de borden in de loop van het belastingjaar geeft recht op een proportionele belastingvermindering voor
een half jaar, indien de verkleiningswerken voor 01 juli werden uitgevoerd.
Om aanspraak te kunnen maken op belastingvermindering dient van het verwijderen of het verkleinen van de bestaande
borden aangifte gedaan te worden bij het gemeentebestuur, bij voorkeur bij aangetekende zending of tegen
ontvangstbewijs. De datum van ontvangst van dit bericht is de vertrekdatum voor de gebeurlijke ontheffingsperiode.
Artikel 8:
De belasting is niet verschuldigd voor:
a)
de borden geplaatst door openbare besturen, openbare instellingen of instellingen van openbaar nut, voorzover
geen winstgevend doel wordt nagestreefd;
b)
de borden die alleen worden gebruikt voor notariële aankondigingen;
c)
de borden die alleen gebruikt worden ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen;
d)
de borden geplaatst door politieke, culturele, sociale of godsdienstige organisaties, wanneer het gaat om
aankondigingen van hun eigen activiteiten op politiek, cultureel, sociaal of godsdienstig vlak, op voorwaarde dat de
borden niet langer dan één maand voor de afkondiging van hun activiteit aangewend worden;
e)
de borden, alhoewel zichtbaar vanaf de openbare weg, geplaatst op sportterreinen en gericht naar de plaats van
de sportbeoefening;
f)
de borden die alleen gebruikt worden voor aankondiging van de eigen firmanaam op de plaats waar de
bedrijfsuitbating gevestigd is.
Artikel 9:
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve
belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep zoals
voorzien in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd.
Artikel 10:
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag
van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 11:
De belasting wordt geïnd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van
burgemeester en schepenen. De belastingschuldigen ontvangen kosteloos een aanslagbiljet.
De belasting is betaalbaar binnen twee maanden te rekenen van de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 12:
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgens de
modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
de provincie- en gemeentebelastingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd.
Artikel 13:
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het onderzoek de commodo et incommodo, dan zal deze verordening
als definitief aanzien, aan de hogere overheid worden overgemaakt.

Namens de gemeenteraad,
Bij verordening;
de secretaris,
(get.)
Rob Goris
Bij verordening;
de secretaris,

de burgemeester-voorzitter,
(get.)
Geert Daems
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de voorzitter gemeenteraad,
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