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Dagorde: Punt 4: Dienst Financiën - Goedkeuren Gemeentebelastingen dienstjaren 20142019
8. belasting op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden
DE GEMEENTERAAD:
Overwegende dat het noodzakelijk is het evenwicht in de gemeentelijke ontvangsten
en uitgaven te behouden, en dat de opbrengst van deze belasting nodig is voor het
begrotingsevenwicht;
Overwegende dat het toenemend gebruik van de openbare weg tot publicitaire
doeleinden een last betekent voor de gemeenschap;
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;
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
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, ten voordele van de gemeente
een kohierbelasting gelegd op het gebruik van de openbare weg tot publicitaire commerciële
doeleinden door middel van voertuigen en andere verplaatsbare vaste of rollende
constructies waarop reclame voorkomt die geen betrekking heeft op de handel of de
nijverheid van de vervoerder.
De belasting is in geen enkel geval toepasselijk op aanplakbrieven of reclameborden die in
bijkomstige orde bevestigd zijn op voertuigen die voor andere doeleinden op de openbare
weg rijden, zoals trams, autobussen, leveringsvoertuigen.
De belasting is niet van toepassing op de reclame die gevoerd wordt ter gelegenheid van
openbare manifestaties, zoals wielerwedstrijden, wijkfeesten, en andere aangelegenheden
waarvoor toestemming tot gebruik van het openbaar domein moet aangevraagd worden aan
het College van Burgemeester en Schepenen.
Art.2. De belasting wordt op de volgende grondslag vastgesteld:
- publiciteit door middel van een voertuig en andere verplaatsbare vaste of rollende
constructies: € 25 per dag en per voertuig of constructie. Dit bedrag wordt verdubbeld
indien de publiciteit gepaard gaat met muziekuitzendingen. Breuken van dagen worden als
volledige dagen geteld.
Art.3. Elke persoon, belastbaar ingevolge de voorschriften van dit reglement, is ertoe
gehouden, minstens 24 uur vooraf, bij het gemeentebestuur, daarvan aangifte te doen met
aanduiding van alle gegevens die nodig zijn tot het vaststellen van het belastingsbedrag.
…/…

Art.4. 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.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
College aan de belastingplichtige per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen.
Art.5. De overeenkomstig artikel 4 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met
een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt
ingekohierd.
Art.6. Het invorderen van deze belasting gebeurt ingevolge de voorschriften van het decreet
van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Art.7. De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend
en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop
de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Het wordt
gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
a. de naam, hoedanigheid, het adres of zetel van de belastingschuldige;
b. het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen;
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden dient dit
uitdrukkelijk te vermelden in zijn bezwaar. Van het bezwaarschrift wordt een
ontvangstmelding verzonden, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan naar
enerzijds de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en
anderzijds de financieel beheerder.
Art.8. Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden voor kennisneming.
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