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GEMEENTERAAD 5 JULI 2016 

 

BELASTINGEN 2016 – 2019: 

BELASTING OP PUBLICITEITSPANELEN 

 

 

 

Context 

De gemeenteraad stemde op 03/12/2013 een belasting op publiciteitspanelen. Bij handhaving van 

dit reglement stuit de organisatie op problemen met de datum die bepalend is voor de belasting en 

moet het reglement aangepast worden. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 27/06/2016 het voorstel tot aanpassing van 

het reglement op publiciteitspanelen principieel goed. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.  

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

Het decreet van 30/05/2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en gemeentebelastingen. 

 

Argumentatie 

De plaatsing van aanplakborden en elektronische borden voor publiciteitsdoeleinden schaadt het 

uitzicht in de stad. Door het heffen van een belasting wenst het stadsbestuur dergelijke borden te 

verminderen en zelfs te laten verdwijnen. Bij de handhaving van dit reglement stuit de organisatie op 

problemen met de datum die bepalend is voor de belasting en moet het reglement aangepast 

worden. Deze belasting verlicht de financiële behoefte van de stad. 

 

BESLUIT 

 

De gemeenteraad beslist het belastingreglement op publiciteitspanelen te hernemen als volgt: 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 6 juli 2016 tot en met 31 december 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting op 

publiciteitspanelen. 

 

Publiciteitspanelen zijn alle constructies, vast of mobiel, in eender welk materiaal waarop reclame is 

aangebracht en die zichtbaar zijn van op de openbare weg . Ook muren, omheiningen en 

elektronische schermen waarop reclame verschijnt, vallen onder dit belastingreglement. Voor 

elektronische schermen wordt de maximale beschikbare oppervlakte aangerekend. 

 

2. Belastingplichtige 

 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van het paneel. 

Wanneer deze persoon niet gekend is, is de eigenaar van het paneel belastingplichtig. 
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3. Grondslagen en tarief 

 

De belasting bedraagt 15 euro per vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter oppervlakte 

reclame op een paneel, muur of elektronisch scherm. De belasting is een jaarbelasting, ondeelbaar 

en voor het hele dienstjaar verschuldigd, ongeacht de datum van plaatsing of verwijdering van het 

publiciteitspaneel en ongeacht de datum van verschijning van reclame op de elektronische 

schermen. 

 

4. Vrijstellingen 

 

De stad voorziet een vrijstelling voor volgende panelen: 

- de panelen opgericht door openbare besturen en instellingen van openbaar nut voor zover 

geen winstgevend doel wordt nagestreefd; 

- de panelen die gebruikt worden voor notariële aankondigingen; 

- de panelen die alleen worden gebruikt ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen; 

- tijdelijke panelen bestemd voor het voeren van publiciteit voor socio-culturele manifestaties 

op voorwaarde dat de borden niet langer dan één maand aangewend worden; 

- Panelen en lichtreclames van handelshuizen en hun bijhuizen en dienstverlenende beroepen, 

op de plaats van de uitbating; 

- Panelen geplaatst rond de sportterreinen en gericht naar de sportvelden. 

 

5. Kohierbelasting 

 

De stad vordert de belasting in door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden 

binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 

Elke belastingplichtige moet een aangifte doen. De stad stuurt een aangifteformulier op. Dit 

document moet de belastingplichtige binnen de maand ingevuld terugsturen. De nieuwe 

belastingplichtige moet hiervan zelf aangifte doen bij de stad. Bij wijziging moet hij dit binnen de 

maand via aangetekende brief melden.  

Bij gebrek van aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 

belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover de stad beschikt. De 

belastingplichtige ontvangt een aangetekende brief die de redenen bevat waarom de stad gebruik 

maakt van deze procedure. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen 

te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn 

opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

 

6. Procedure 

 

De vestiging en invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het decreet van 

30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

7. Bezwaren 

 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden 

ingediend en gemotiveerd. De belastingschuldige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 

maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet. 
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8. Opheffing 

Het reglement belasting op publiciteitspanelen 2014-2019 wordt opgeheven met ingang van de 

inwerkingtreding van het onderhavig reglement. 

 

 


