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Goedkeuring van het belastingreglement op het gebruik van gemeentelijke aanplakborden door
middel van aanplakbrieven

Aanleiding

De gemeenteraad van l9 december 2013 heeft het belastingreglement op het gebruik van gemeentelijke
aanplakborden door middel van aanplakbrieven goedgekeurd voor de dienstjaren 2014'tol en met 2O19. Verlenging
vanaf l januari 2O2O is vereist.

Regelgeving

- Artikel 17O S4 van de Grondwet.
- Artikel 41, tweede lid, 14' van het decreet lokaal bestuu r van 22 december 2017.
De raad is bevoegd voor het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.
- Het decreet van 30 mei 2OO8 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-
en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
- Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2O13 over het belastingreglement op het gebruik van gemeentelijke
aanplakborden door middel van aanplakbrieven voor de dienstjaren 2014 tot en met 2O19.

Feiten. context en argumentatie

De raad bepaalt de bedragen die geïnd worden op het gebruik van de officiële gemeentelijke aanplakborden door
middel van aanplakbrieven.
Voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 bedroeg de belasting per aanplakbrief:
. tot en met 15 dagen: 6,00 euro,
. voor elke bijkomende week: 3,OO euro, met een aanplakduur van maximum 1 maand.
Het college wenst de belasting ongewijzigd te behouden.

Budget

De inkomsten worden geboekt op de budgetcode GBB/CBS/OO2O-OO/7349999/GEMEENTE/CBS/lE-GEEN.

Mel 22 stemmen voor (Marc Charlier, Jan Spooren, Bram Peters, Mario Van Rossum, Werner Aerts, Sof ie Lombaert,
Christine Tinlot, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Robert Steuts, Geoffroy De

Schaetzen, Jan Trappeniers, Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Kristina Eyskens, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters,
Serge Liesenborghs, Yvette Schepers, Geoffroy de Visscher), 4 onthoudingen (Willy Roeykens, Bram Bartholomees,
Thomas Geyns, Rose Vanbegin)

Besluit

Artikel 1. De raad heft een gemeentebelasting op het gebruik van de officiële gemeentelijke aanplakborden door
middel van aanplakbrieven voor de dienstjaren 2O2O tot en met 2025. Onder aanplakbrief wordt verstaan alle
gedrukte of geschreven aankondigingen, reclames, tekeningen en opschriften, wat ook hun aard en voorwerp zijn,

bestemd om zichtbaar voor het publiek aangebracht te worden. De aanplakbrieven hebben een maximale grootte van
een A3-formaal en kunnen uitsluìtend worden aangebracht door de gemeentelijke diensten.



Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten zoals
vermeld in artikel 1.

Artikel 3. De belasting bedraagt per aanplakbrief:
. tot en met 15 dagen: 6,00 euro,
. voor elke bijkomende week: 3,OO euro, met een aanplakduur van maximum 1 maand.
Artikel 4. De belasting moet bij de aanvraag tot aanplakking of bij de aangifte, contant worden betaald, tegen afgifte
van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt het een
kohierbelasting.
Artikel 5. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het college. Het bezwaarschrift,
moet op straffe van nietigheid, via duurzame drager (brief, elektronische informatiedrager, fax of e-mail) worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Het
bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 6. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van titel Vll
(vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken I (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4
(bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen; invordering van de
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, verjaring van de
schatkist) van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van
dit Wetboek zijn van toepassing op de provincie- en gemeentebelasting, voor zover zij met name niet de belasting
op de inkomsten betreffen.
Artikel 7. Dit besluit heft het voormelde raadsbesluit van 19 december 2013 op en treedt op 1 januari 2O2O in werking.
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