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Goedkeuring van het belastingreglement op de aanplakborden bestemd voor het voeren van
publiciteit

Aanleiding

Het belastingreglement op de aanplakborden vervalt op 31 december 2019 en moet worden verlengd.

Regelgeving

Artikel 17O 54 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 2013 met betrekking tot het vaststellen van een belastingreglement op
de aanplakborden voor de dienstjaren 2014 tot en met 2O19.

Feiten. context en argumentatie

De raad heft een jaarlijkse belasting op de aanplakborden bestemd voor het voeren van publiciteit. Deze belasting
bedraagt O,25euro per dm'z. Het college van burgemeester en schepenen wenst deze belasting te behouden.

Budget

lnkomsten voortvloeiend uit deze belasting worden geboekt op de budgetcode GBB-CBS/OO2O-
OO /7 3 4220 O/G E M E E NTE/C BS/I E-G E E N.

l,tlel'22 stemmen voor (Marc Charlier, Jan Spooren, Bram Peters, Mario Van Rossum, Werner Aerts, Sofie 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 voor de dienstjaren 2O2O tot en met 2025 een jaarlijkse belasting ten laste van de natuurl¡jke
of de rechtspersonen door wiens tussenkomst aanplakborden zijn geplaatst op het grondgebied van de gemeente
Tervuren, bestemd voor het voeren van publiciteit.
"Onder aanplakborden wordt verstaan elke constructie, vast of verplaatsbaar, in onverschillig welk materiaal geplaatst
langs de openbare weg of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg, waarop reclame wordt
aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel, met inbegrip van de muren of
gedeelten van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen." Voor de
muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet de bedekte totale oppervlakte beschouwd
worden als één bord, ook indien er verschillende reclames op voorkomen. Ook elektronische reclameborden, zijnde
publiciteitsmiddelen, die opeenvolgende lichtgevende of verlichte reclames, figuren en,/of tekst vertonen of
projecteren, vallen onder dit belastingreglement.
Artikel 2. Het bedrag van deze belasting is voor elk bord afzonderlijk vastgesteld op O,25 euro per dm'. Voor de



berekening van de belasting wordt de nuttige oppervlakte van het bord in aanmerking genomen, dit wil zeggen de
oppervlakte die voor het aanplakken kan worden gebruikt, met uitzondering van de omlijsting. De belasting is
vastgesteld volgens de totale belastbare oppervlakte van het bord. Wat de aanplakking op de muren of gedeelten
van muren betreft, is alleen het gedeelte belastbaar dat werkelìjk voor reclame wordt gebruikt. Voor de borden met
meerdere vlakken wordt de belasting vastgesteld volgens de oppervlakte van alle zichtbare vlakken.
Artikel 3. Belastingplichtige is in de eerste plaats de natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over het recht om
gebruik te maken van het aanplakbord en, in de tweede plaats, als de gebruiker onbekend is, de eigenaar van de
grond of van de muur waarop het bord zich bevindt.
Artikel 4. De belasting is verschuldigd voor heel het jaar. De belastingplichtige moet uiterlijk op 1 april van het
aanslagjaar van de belastbare elementen aangifte doen volgens. de toestand op I maart van het jaar.
Artikel 5. De belasting is niet verschuldigd voor:
- de aanplakborden, vastgehecht aan de handelshuizen, en bestemd voor het bevorderen van de verkoop van hun
producten;
- de borden geplaatst door openbare besturen of openbare diensten;
- de borden die enkel en alleen gebruikt worden voor notariële aankondigingen;
- de vaste borden die enkel en alleen gebruikt worden naar aanleiding van bij de wet bepaalde verkiezingen;
- de borden geplaatst op sportterreinen en gericht naar de plaats van de sportbeoefening;
- de vaste aanplakborden en -zuilen uitsluitend gebruikt door groeperingen van culturele of sportieve aard;
Artikel 6. De telling van de aan de belasting onderworpen borden wordt uitgevoerd door het gemeentebestuur in de
loop van de maand april op zicht van de door de belastingplicht¡ge behoorlijk ingevulde en ondertekende aangifte.
Deze aangifteformulieren worden door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld. De belastingplichtige die geen
aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan
het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Deze opgaven moeten
melding maken van de naam en het volledig adres van de belastingplichtige, alsmede van de oppervlakte van elk
bord.
Artikel 7. Elke natuurlijke of rechtspersoon, die in de loop van het jaar overgaat tot het verplaatsen of tot de
oprichting van één of meerdeie aanplakborden, dient er spontaan aangifte van te doen bij de gemeentelijke
administratie. Bedoelde aangifte blijft geldig tot de herroeping.
Artikel 8. Bij gebreke van aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot de
ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de
belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen
waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de
betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan
slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze
termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of
met de bedoeling schade te berokkenen.
Artikel 9. De belasting wordt ingevorderd via een.kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het
college.
Artikel 10. De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
Artikel .l1. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen b¡j 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, toekomen binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. De
bezwaarindiener krijgt van het bestuur een ontvangstmelding binnen de vijftien dagen na het indienen van een
bezwaarschrift.
Artikel 12. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van titel Vll
(vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (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 n¡et de belasting
op de inkomsten betreffen.
Artikel 13. lndien wegens een bevel van de overheid of wegens een geval van overmacht het bord verkleind of
weggenomen wordt, kan de belastingplichtige, om die reden, op geen vergoeding aanspraak maken.
Artikel 14. Dit besluit heft het raadsbesluit van 19 december 2013 op en treedt op 1 januari 2O2O in werking.
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