15/12/2011/A/012
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 15 december 2011
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 de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van
een door de wetgever erkende openbare dienst hebben – Invoering.
DE GEMEENTERAAD,
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 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;
Overwegende dat de reclame-inrichtingen geviseerd door onderhavig reglement zich onderscheiden
van reclame-inrichtingen van algemene aard door het feit dat de ontvangsten die ze opleveren
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de financiering van een openbare dienst;
Overwegende dat de toepassing op deze categorie van reclame-inrichtingen van identieke bepalingen,
als deze waaraan de overgrote meerderheid van de reclame-inrichtingen onderworpen zijn, van
discriminerende aard zou zijn, omdat de belastingplichtigen die zich in een situatie bevinden die
objectief en essentieel verschillend is, op dezelfde wijze zouden behandeld worden;
Overwegende dat de bepaling van het belastingtarief rekening houdt met de financiële last verbonden
aan de financiering van een openbare dienst, die de schuldenaars van onderhavige belasting dienen te
dragen in tegenstelling tot de andere categorieën van schuldenaars die onderworpen zijn aan de
belasting op de reclame-inrichtingen in de openbare ruimte of zichtbaar van de openbare ruimte;
Gelet op de gemeentefinanciën;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
1) Het reglement stelt zich als volgt voor :
Artikel 1:
Er wordt voor de dienstjaren 2012, 2013 en 2014 een belasting geheven op de reclame-inrichtingen die
tot hoofddoel de financiering hebben van een door de wetgever erkende openbare dienst en die zich
bevinden in de openbare ruimte of zichtbaar zijn van de openbare ruimte.
In de hypothese dat een bepaalde reclame-inrichting die als hoofddoel de financiering van een
openbare dienst heeft, niet zou geviseerd zijn door onderhavig reglement, dan zal het reglement
betreffende de belasting op de publicitaire installaties, dienen toegepast te worden.
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Artikel 2:
§ 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement, de reclame-inrichtingen zijn de publicitaire
inrichtingen. Men verstaat onder :
a) publiciteit : elk opschrift, vorm of beeld, met als doel het publiek te informeren of de aandacht
ervan te trekken;
b) publicitaire inrichting : elke drager, ruimte of middel ingezet, tot stand gebracht, ingericht of
gebruikt om publiciteit te ontvangen, het zij door aanplakking, nieten, verankering, schilderen,
verven, vasthechting, projectie of elk ander middel;
§ 2. Onder openbare dienst wordt verstaan : elke taak die de vervulling van een behoefte van algemeen
belang beoogd en waarvan de regelmatige uitvoering nodig wordt geacht door de wetgever en dit
onafhankelijk van het organisme dat deze taak verricht.
§ 3. Onder reclame-inrichtingen, die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende
openbare dienst hebben, wordt verstaan : de reclame-inrichtingen waarvan minstens 50 % van de
netto-ontvangst, die eruit voortkomt, bestemd is voor de financiering van de openbare dienst.
Artikel 3:
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de exploitant van de reclame-inrichtingen, door de
titularis van een zakelijk recht op de reclame-inrichtingen of, desgevallend, op het gebouw waarop de
reclame-inrichtingen voorkomt, door de installateur van de reclame-inrichtingen, door de aankondiger
en door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die voordeel heeft bij de publiciteit.
Artikel 4 :
Het belastingtarief voor reclame-inrichtingen, die tot hoofddoel de financiering van een door de
wetgever erkende openbare dienst hebben, bedraagt 75,00 € per m² per dienstjaar.
Dit tarief zal elk jaar geïndexeerd worden naar gelang de consumptieprijsindex; de basisindex zijnde
de consumptieprijsindex van de maand januari 2012.
Artikel 5:
Toepassing van de belasting :
a) De belasting is verschuldigd per publicitaire inrichtingen.
b) §1. Voor de berekening van de belasting, wordt elke fractie van m² geteld voor een volledige m².
§2. Als uitzondering op §1, gebeurt de taxatie voor publicitaire inrichtingen van minder dan 4 m²,
per schijf of fractie van 0,25 m² tegen het tarief vastgesteld per m² gedeeld door 4.
c) Voor de publicitaire inrichtingen uitgerust met meerdere publicitaire kanten, wordt het
belastingtarief vermenigvuldigd met het aantal publicitaire kanten.
d) Voor de publicitaire inrichtingen uitgerust met een systeem dat de opeenvolging of het defileren
van meerdere publicitaire boodschappen langs één zelfde kant toelaat, wordt het belastingtarief
verdubbeld.
e) Indien de oppervlakte van de publicitaire inrichtingen verschilt van de zichtbare publicitaire
oppervlakte, wordt de taks berekend op basis van de zichtbare publicitaire oppervlakte.
Artikel 6:
Zijn vrijgesteld van de onderhavige belasting :
- de reclame-inrichtingen van de Gemeente of van organismen gecreëerd door, of ondergeschikt aan
de Gemeente;
- de reclame-inrichtingen die uitsluitend bestemd zijn voor publiciteit van openbaar belang, alsook
die voor evenementen van liefdadige of filantropische aard als dusdanig erkend;
- de reclame-inrichtingen die uitsluitend bestemd zijn voor publiciteit voor evenementen die door de
Gemeente georganiseerd of medegeorganiseerd worden en die het voorwerp uitmaken van een
partnershipovereenkomst;
Artikel 7:
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.
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De aangifte blijft geldig tot herroeping.
Artikel 8:
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.
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 9:
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 10 :
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.
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 11:
De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen, dat als administratieve overheid optreedt.
De bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen de zes maanden vanaf de
datum van de verzending van het aanslagbiljet met vermelding van de duur van het bezwaar.
De bezwaarschrift moet, 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 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, 19 december 2011

In opdracht:
De Gemeentesecretaris,

Marc VANHOVE

De Burgemeester,

Michèle CARTHÉ

