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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 16 december 2010

Aanwezig: Mw. Carthé, Burgemeester-Voorzitter, HH. Van Laethem, Coppens, Mw. De Saeger,
Mw. Dehing-van den Broeck, M. Kompany, Mw. Bergers en M. Petrini, Schepenen;
HH. Scheepmans, Dolet, Beeckmans, Dewaels, Mw. De Greef-De Neef, M. Gillard, Mw. Debuyck,
M. Genard, Mw. De Bast, M. Van Gucht, Mwen Arend, Van Linter, HH. Van Dam, Alu, Delvaux,
Mw. Souiss, HH. Van Damme, Parmentier en Van Eyck, Leden;
M. Vanhove, Gemeentesecretaris.

12de Voorwerp:

Belasting op het verkeer van reclametoestellen op de openbare weg –
Invoering.

DE GEMEENTERAAD,
Herzien zijn beraadslaging van 25 september 2008 betreffende de wijziging van de belasting op
het gebruik van de openbare weg met als doel handelsreclame, goedgekeurd voor een termijn
die eindigt op 31 december 2010;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, gewijzigd
door de programmawet van 20 juli 2006;
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
Gelet op de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 7 tot 10 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de
Gouverneur of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen
een provincie- of gemeentebelasting;
Gelet op de omzendbrief van 10 mei 2000 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende
het Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur of
voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of
gemeentebelasting;
Gelet op de gemeentefinanciën;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
1)
Het onderhavige reglement vernietigt en wijzigt, op 1 januari 2011, het
belastingreglement op het gebruik van de openbare weg met als doel handelsreclame dat door
de Gemeenteraad tijdens zijn zitting van 25 september 2008 werd aangenomen, en stelt zich als
volgt voor :
Artikel 1:
Er wordt, voor de dienstjaren 2011, 2012 en 2013, een gemeentelijke belasting vastgesteld op
het verkeer van draagbare reclametoestellen of –voertuigen op de openbare weg.
Artikel 2:
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de persoon voor wiens rekening de reclame
gemaakt wordt en door de persoon die ze maakt.
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Artikel 3:
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
Bedrag in EUR per dag of gedeelte van een dag
Verkeer op de openbare weg van draagbare
reclametoestel of reclametoestel dat door een
niet-gemotoriseerd voertuig wordt vervoerd
Verkeer op de openbare weg van reclametoestel dat
door een gemotoriseerd voertuig wordt vervoerd

2011

2012

2013

10,20 €

10,40 €

10,60 €

66,30 €

67,60 €

68,90 €

Bij gebruik van een luidspreker wordt de belasting verdubbeld.
Artikel 4:
De belastingplichtige is ertoe verplicht, minstens vierentwintig uren op voorhand, aan het
gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens te melden.
Artikel 5:
Bij gebrek aan aangifte binnen de in dit reglement voorziene termijn of bij onjuiste of
onvolledige aangifte vanwege de belastingplichtige zal de belasting ambtshalve geheven
worden overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 24 december 1996 betreffende de
vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de
verschuldigde belasting.
Artikel 6:
De belasting wordt contant geïnd. Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd,
wordt de belasting ingekohierd en is onmiddellijk eisbaar.
Artikel 7:
De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen, dat als administratieve overheid optreedt.
Dat bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes
maanden. Die termijn begint te lopen drie werkdagen na de verzending van het aanslagbiljet
met vermelding van de duur van het bezwaar.
Bovendien moet het, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend. Het moet met
redenen omkleed zijn. Het is gedateerd en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger
en vermeldt de volgende gegevens:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van
wie de belasting wordt gevestigd;
- het voorwerp van het bezwaar en een opgave van de feiten en middelen.
2) Deze beraadslaging zal aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden.
De Secretaris,
g/Marc VANHOVE

De Burgemeester-Voorzitter,
g/Michèle CARTHÉ
Voor eensluidend uittreksel:
Ganshoren, 17 december 2010

In opdracht:
De Gemeentesecretaris,

Marc VANHOVE

De Burgemeester,

Michèle CARTHÉ

