Vestiging van een belasting op reclameborden

GEMEENTERAAD VAN 2 DECEMBER 2019

Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december
2025 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op reclameborden.
Artikel 2.
§ 1. Onder ‘reclameborden’ wordt verstaan elke vaste of mobiele constructie in om het
even welk materiaal, die zich langsheen de openbare weg bevindt, of op om het even
welke plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg, bestemd om er
publiciteit of allerhande aankondigingen op aan te brengen door aanplakking, hechting,
beschildering of door gebruik van om het even welk ander middel.
§ 2. Onder ‘reclameborden’ wordt eveneens verstaan elektronische reclameborden.
Elektronische reclameborden zijn publiciteitsmiddelen die opeenvolgende lichtgevende of
verlichte reclames, figuren en/of tekst vertonen of projecteren.
Artikel 3. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het reclamebord. Indien de
eigenaar onbekend is, is de belasting respectievelijk verschuldigd door de natuurlijke of
rechtspersoon die al dan niet over het recht beschikt om gebruik te maken van het
reclamebord voor het aanbrengen van zijn/haar reclameaffiches, of door de eigenaar van
de drager waarop zich het reclamebord bevindt.
Artikel 4.
§ 1. De belasting wordt vastgesteld op 65,00 euro per vierkante meter of gedeelte van
vierkante meter nuttige oppervlakte. Voor elektronische reclameborden wordt de
belasting vastgesteld op 130,00 euro per vierkante meter of gedeelte van vierkante
meter nuttige oppervlakte.
§ 2. Voor reclameborden voorzien van meerdere zijden met reclame, wordt het bedrag
van de belasting vermenigvuldigd met het aantal zijden met reclame.
§ 3. De belasting is verschuldigd per plaats van opstelling van het reclamebord. Voor de
berekening van de belasting wordt de nuttige oppervlakte van het bord in aanmerking
genomen, d.w.z. de oppervlakte die voor aanplakking kan gebruikt worden, met
uitzondering van de omlijsting.
Voor muren, afsluitingen en andere dragers is de belastbare oppervlakte beperkt tot het
gedeelte dat voor het aanbrengen van de reclame gebruikt wordt.
§ 4. De belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht de datum
van aanplakking, aanwending of ingebruikneming van het belastbaar reclamebord.
§ 5. Geen enkele vermindering of teruggave wordt toegestaan om welke reden ook.
Artikel 5. De belasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier.
Artikel 6. De belasting is niet verschuldigd voor:
1° borden, met een nuttige oppervlakte kleiner dan 1 vierkante meter;
2° reclame op winkelruiten;
3° borden die aangebracht zijn aan een uitbatingspunt van een handelszaak voor zover
dit uitsluitend betrekking heeft op de handel of nijverheid, bedreven op het eigendom
waar ze zich bevinden;
4° borden die door een handelaar geplaatst zijn op een onroerend goed dat zijn/haar
eigendom is en die informatie bevat die uitsluitend betrekking heeft op zijn/haar handel
of nijverheid;
5° borden, geplaatst door openbare besturen, openbare instellingen of instellingen voor
openbaar nut, voor zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd;
6° de borden die enkel gebruikt worden voor notariële aankondigingen;
7° de borden die alleen gebruikt worden ter gelegenheid van wettelijk voorziene
verkiezingen en/of referenda;

8° de reclameborden, geplaatst op sportterreinen;
9° reclameborden op terreinen waarop bouwwerken plaatsvinden waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning is verleend en dit voor de duur van de bouwwerken en
slechts voor reclame ten behoeve van de bij de werken betrokken firma’s;
10° borden geplaatst voor manifestaties van het lokaal bestuur, van verenigingen
aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad, van onderwijsinstellingen.
Artikel 7.
§ 1. De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier
dat door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend vóór de erin vermelde datum moet
worden teruggestuurd aan het gemeentebestuur.
§ 2. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden
uiterlijk 10 werkdagen na de plaatsing van het reclamebord het gemeentebestuur de
voor de berekening van de aanslag noodzakelijke gegevens te bezorgen.
§ 3. Het niet ontvangen van een aangifteformulier ontslaat de belastingplichtige niet van
zijn aangifteplicht.
Artikel 8.
§ 1. Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte,
wordt de belasting ambtshalve ingekohierd op basis van de gegevens waarover het
gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
§ 2. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop
de aanslag gebaseerd is evenals het bedrag van de belasting. De belastingplichtige
beschikt over een termijn van dertig werkdagen, te rekenen vanaf de 3de werkdag die
volgt op de verzending van de betekening, om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
§ 3. De overeenkomstig dit artikel ambtshalve ingekohierde belasting kan verhoogd
worden met 50 %. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 9. De belastingkohieren worden door het college van burgemeester en
schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
Artikel 10. De belasting is betaalbaar binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 11. De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

