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Dagorde: Punt 4: Dienst Financiën - Goedkeuren Gemeentebelastingen dienstjaren 20142019
7. belasting op de lichtreclameconstructies en aanplakborden
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van
28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gaat over tot de stemming:
Stemden voor: Ria Beeusaert-Pattyn, E. Kindt, W. Marchand, H. Delameilleure, J. Goethals, R.
Vierstraete, A. Gunst, V. Vanrobays, J. Van Doorne, S. Bogaert, B. Perneel, L. Van Iseghem,
S. Verhaeghe, S. Steurbaut, J. Vandenbussche, T. Handsaeme, J. Windels;
BESLUIT: eenparig
Art.1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op
aanplakborden en lichtreclames geplaatst op het grondgebied van de gemeente langs de
openbare weg of op een open plaats in de open lucht, zichtbaar vanaf de openbare weg en
bestemd voor het voeren van reclame op enigerlei wijze.
Wordt onder aanplakbord verstaan: iedere constructie, ongeacht uit welk materiaal deze
vervaardigd is, opgericht voor het aanbrengen van reclame, hetzij door beplakking of
vasthechting op een andere wijze, hetzij door beschildering, met inbegrip van muren of
gedeelten van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op
aan te brengen. Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht
moet de bedekte totale oppervlakte worden beschouwd als één bord, ook indien er
verschillende reclames op voorkomen.
Wordt onder "lichtreclame" verstaan: elke constructie in onverschillig welk materiaal,
bestemd voor het voeren van lichtgevende en verlichte reclame en het vertonen van
reclame in lichtbeelden en die niet ressorteert onder de definitie van "aanplakbord".
Art.2. Deze gemeentebelasting wordt vastgesteld per constructie of per bord op € 20 per
m² of per begonnen gedeelte van een m².
Art.3. De belasting op deze constructies of borden die meer dan één zijde hebben, wordt
berekend op de totale oppervlakte van de zichtbare zijden.
Art.4. De belasting is niet verschuldigd voor :
- lichtreclames of borden opgericht na 1 december van het aanslagjaar
- lichtreclames of borden geplaatst door publiekrechterlijke personen, met
uitzondering van deze die een winstoogmerk nastreven.
- lichtreclames of borden waarop enkel de identificatie van de handel voorkomt op de
plaats zelf van het bedrijf of uitbating
…/…

- de aanduidingen voorgeschreven door de wetten, besluiten en andere openbare
bestuursverordeningen.
Art.5. De belasting is verschuldigd voor gans het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van
het aanslagjaar waarop de betreffende constructie of bord wordt geplaatst, uitgezonderd
hetgeen is vermeld onder artikel 4, 1 alinea.
Art.6. De belasting is verschuldigd door de rechtstreekse exploitanten van de belastbare
aanplakborden; is de rechtstreekse exploitant niet gekend dan is de belasting verschuldigd
door de eigenaar van de grond waarop het bord is geplaatst of de eigenaar van de muur of
de afsluiting waarop de reclame is aangebracht.
Art.7. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Art.8. De invordering van deze belasting geschiedt verder overeenkomstig de bepalingen
van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Art.9. Dit besluit zal onderworpen worden aan de goedkeuring van de hogere overheid.
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