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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.

13de Voorwerp : Belasting op de publicitaire installaties – Wijziging.
DE GEMEENTERAAD,
Herzien zijn beraadslaging van 26 september 2007 betreffende de invoering van de belasting op de
publicitaire installaties, 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 provincieen 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 aangepaste reglement stelt zich als volgt voor :
Artikel 1:
Er wordt voor de dienstjaren 2011, 2012 en 2013 een jaarlijkse belasting ingesteld voor elke
publicitaire installatie die op, boven of langs de openbare weg is geplaatst of die zich op een privaat
goed bevindt, maar zichtbaar is vanaf de openbare weg.
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Artikel 2:
Voor de toepassing van de huidige bepalingen, moet worden verstaan onder:
2.1. Publicitaire installatie :
Elk materieel middel bestemd om reclame te maken bij het publiek voor een product, een goed,
een dienst, een onderneming of een evenement en aangebracht op een steun hetzij door ophanging,
vasthechting, verankering, het aanplakken, schildering, projectie of nog elkander procédé.
2.2. Vaste en duurzame installatie :
Elke in de grond verankerde of ingebouwde installatie, opgehangen of verankerd aan een roerend
of onroerend goed of waarvan de steun op de grond haar stabiliteit verzekert en die bestemd is om
te blijven staan terwijl ze gedemonteerd of verplaatst zou kunnen worden.
2.3. Openbare weg :
2.3.1. De verkeerswegen, de bermen en de trottoirs inbegrepen, voornamelijk voorbehouden aan
het verkeer van personen of van voertuigen en voor iedereen toegankelijk;
2.3.2. De openbare plaatsen aangeduid als afhankelijk van de verkeerswegen en inzonderheid
bestemd voor het parkeren van voertuigen, als tuinen, als wandelwegen en als markten.
Artikel 3:
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door :
1. de natuurlijke of rechtspersoon in wiens naam en/of ten voordele van wie de publicitaire installatie
voorgesteld is of bij gebreke de bezitter van de publicitaire installatie.
2. de eigenaar van de publicitaire installatie die verschillende reclames omvat of die de
opeenvolgende voorstelling van verschillende reclames mogelijk maken.
3. de natuurlijke of rechtspersoon die toestemming geeft tot het plaatsen van een paneel op het
gebouw dat hij bezet of waarvan hij eigenaar is.
In geval van toepassing van artikel 5.4. is de belasting verschuldigd door de aanvrager van de
stedenbouwkundige vergunning of, bij ontstentenis, door de titularis van het recht van eigendom, van
naakte eigendom, van opstal of van erfpacht van het onroerende goed.
Artikel 4 :
Zijn vrijgesteld van de belasting:
- de panelen toebehorend aan de publiekrechtelijke rechtspersonen, aan de verenigingen zonder
winstoogmerk en aan de instellingen van openbaar nut om het sociaal doel van algemeen belang
na te streven;
- de panelen , affiches en de andere installaties opgelegd aan het publiek door een wettelijke of
reglementaire bepaling voor zover dat de boodschap en zijn opmaak in de perken blijven van wat
wettelijk of reglementair opgelegd is.
Artikel 5:
5.1. De aanslagvoeten van de belasting zijn de volgende :
5.1.1. Voor de vaste en duurzame publicitaire installaties:
102,00 € per jaar en per m² van de oppervlakte van publicitaire installatie.
De belasting is verschuldigd voor het gehele jaar, ongeacht de datum van installatie of
verwijdering van de installatie in de loop van het dienstjaar.
5.1.2. Voor de publicitaire installaties anders dan vast en duurzaam :
15,00 € per maand en per m² of deel van m² van de oppervlakte van publicitaire installatie,
of deze laatste al dan niet één of meer malen per maand wordt voorgesteld.
Voor de berekening van de belasting telt elke begonnen maand voor een volledige maand.
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5.2. Bij de berekening van de belasting op publicitaire installaties die meerdere
reclameboodschappen dragen of waarmee reclameboodschappen na elkaar kunnen worden
getoond, wordt rekening gehouden met de totale oppervlakte van alle zichtbare of mogelijk
zichtbare reclame.
5.3. De belastingsvoet van de belasting wordt vermenigvuldigd per twee als het paneel een of andere
verlichtingsinstallatie bevat.
5.4. Voor de publicitaire installaties bedoeld in Titel VI, Hoofdstuk III, Afdeling 1, artikels 14 en 15
van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, kan echter de belastingplichtige de
betaling van de belasting aanvragen voor de door de stedenbouwkundige vergunning toegestane
periode.
Het belastingstarief bedraagt 12,00 € per maand per m² of deel van een m² oppervlakte van de
publicitaire installatie, op voorwaarde dat het verzoek daartoe bij de indiening van de aanvraag
tot stedenbouwkundige vergunning wordt gedaan en dat het volledige bedrag wordt
geprovisioneerd op het moment van de aflevering van de vergunning die het plaatsen van de
publicitaire installatie toestaat.
Elke begonnen maand telt voor een volledige maand.
Elke overschrijding van de toegestane periode leidt tot de automatische toepassing van de
belasting aan het jaartarief van 150,00 € per jaar per m² of deel van een m² oppervlakte van de
publicitaire installatie, onder aftrek van het in alinea 2 van het onderhavige artikel
geprovisioneerde bedrag, en onverminderd de toepassing van artikel 305 van het Brussels
Wetboek van Ruimtelijke Ordening.
5.5. Alle bedragen zullen elk 1ste januari als volgt toegenomen worden :
Bedrag in EUR per publicitaire installatie
Vaste en duurzame publicitaire installatie per jaar en per m²
Publicitaire installatie anders dan vast en duurzaam per maand en
per m²
Publicitaire installatie bedoeld in Titel VI, Hoofdstuk III, Afdeling
1, artikels 14 en 15 van de Gewestelijke Stedenbouwkundige
Verordening per maand en per m²
Publicitaire installatie bedoeld in Titel VI, Hoofdstuk III, Afdeling
1, artikels 14 en 15 van de Gewestelijke Stedenbouwkundige
Verordening per jaar en per m²

2011
102,00 €

2012
104,04 €

2013
106,12 €

15,00 €

15,30 €

15,60 €

12,00 €

12,25 €

12,50 €

150,00 €

153,00 €

156,00 €

Artikel 6:
De Gemeente stuurt aan de belastingplichtige een aangifteformulier, dat laatstgenoemde, naar behoren
ingevuld en ondertekend, binnen een termijn van 30 dagen te tellen vanaf de datum van verzending
van het aangifteformulier dient terug te sturen.
De belastingplichtige die het aangifteformulier niet heeft ontvangen, dient aan het Gemeentebestuur
alle elementen te bezorgen die nodig zijn voor de belasting, en dat binnen een termijn van 15 dagen te
rekenen vanaf de datum waarop men binnen de toepassingssfeer van de belasting valt of vanaf de
datum van wijziging van één of meer elementen die moeten dienen voor de vestiging van de belasting.
De aangifte blijft geldig tot herroeping.
Artikel 7:
Het niet aangeven binnen de in artikel 6 alinea 1 van het onderhavige reglement voorziene termijn of
de onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtige of het niet bezorgen van
de elementen die nodig zijn voor de belasting binnen de termijn voorzien in artikel 6 alinea 2 van het
onderhavige reglement door de belastingplichtige brengt de ambtshalve inkohiering van de belasting
met zich mee, overeenkomstig de artikels 6 en 7 van de wet van 24 december 1996 betreffende de
vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen.
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Alvorens tot de ambtshalve belasting over te gaan betekent het College van Burgemeester en
Schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de redenen van de toepassing van
deze procedure, de elementen waarop de belasting gesteund is, evenals de wijze van vaststelling van
die elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van
dertig dagen, te tellen vanaf de datum van verzending van voorziene betekening, om zijn opmerkingen
schriftelijk kenbaar te maken.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde
belasting.
Artikel 8:
De telambtenaren van de Gemeente zijn gemachtigd om de inventarisering op te stellen van de
belastbare elementen en om de overtredingen op de bepalingen van het onderhavige reglement vast te
stellen.
Artikel 9 :
De belasting zal door middel van een kohier ingevorderd worden. Het belastingkohier wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen.
De belasting is te betalen binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Die verzending
gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtige.
In de hypothese dat de belastingplichtige de toepassing van artikel 5.4. van het onderhavige reglement
vraagt, moet het bedrag van de belasting volledig geprovisioneerd zijn op het moment van de
aflevering van de vergunning die de plaatsing van de publicitaire installatie toelaat.
De inning en de geschillen die hierop betrekking hebben worden geregeld volgens de bepalingen van
de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 10:
De belastingplichtige kan een klacht indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. De
klacht moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk zijn opgesteld en moet, op straffe van verval,
worden ingediend binnen de zes maanden na, ofwel de datum van verzending van het aanslagbiljet,
ofwel de datum van de provisionering voorzien in artikel 5.4. van het onderhavige reglement.
De klacht wordt door de indiener of zijn vertegenwoordiger gedateerd en ondertekend en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting is gevestigd;
- het voorwerp van de klacht en een uiteenzetting van de feiten en de 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

