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FINANCIËN. BELASTING OP DE CONSTRUCTIES BESTEMD OF AANGEWEND VOOR
HET DRAGEN VAN RECLAME EN ZICHTBAAR VANAF EEN OPENBARE WEG.
HERNIEUWING VOOR DE AANSLAGJAREN 2020 TOT EN MET 2021.
GOEDKEURING.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van het college: Tim Vandenput

Voorgeschiedenis
•
•

17 december 2018: goedkeuring belasting op de constructies bestemd of
aangewend voor het dragen van reclame en zichtbaar zijn vanaf een openbare weg
1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.

Feiten en context
De belasting, gevestigd op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen van
reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg werd goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 17 december 2018 voor een periode van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2021.
Juridische gronden
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Advies
/
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Argumentatie
De belasting, gevestigd op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen van
reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg werd goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 17 december 2018 voor een periode van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2021. Naar aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008
worden alle belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring.
De aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de
juridische gronden.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen,
Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy,
Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy
Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo
Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Er wordt voor een termijn, ingaand op 1 juni 2020 en eindigend op 31 december 2021,
een gemeentebelasting gevestigd op de constructies bestemd of aangewend voor het
dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de constructie op 1 januari van het
belastingjaar.
Artikel 3
De belasting, bedoeld onder artikel 1, wordt vastgesteld:
• voor de constructies zonder verlichting, op 15,00 euro per vierkante meter nuttige
oppervlakte;
• voor de constructies met rechtstreekse of onrechtstreekse verlichting, op 20,00
euro per vierkante meter nuttige oppervlakte.
Elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter.
Artikel 4
De telling van de belastbare constructies, bedoeld onder artikel 1, wordt uitgevoerd door
de aangestelden van het gemeentebestuur.
Artikel 5
Van de belasting, bedoeld onder artikel 1, zijn vrijgesteld de constructies voorbehouden
voor een werk of een organisme zonder winstoogmerk van menslievende, artistieke,
letterkundige of wetenschappelijke aard of van openbaar nut.
Artikel 6
Van de belasting, bedoeld onder artikel 1, zijn eveneens vrijgesteld de aanduidingen,
zichtbaar vanaf de openbare weg, die tot doel hebben de handel of nijverheid bekend te
maken welke op die plaats geëxploiteerd wordt, het beroep dat er uitgeoefend wordt of de
activiteiten die er plaatsvinden.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
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Artikel 8
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 10
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 11
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.
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