
w Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag t7 december 2O19

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter

Eddy Bevers, burgemeester

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid

27 19. BELASTING OP DE AANPLAKBORDEN EN
STEIGERDOEKRECLAME

Aanleiding

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025.

Juridische grond, toepasselijke regelgeving

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 20L7, artikel 40 $3 en 4t, l4o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van 22 december 2Ol7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel 770 $4;
Het Decreet van 30 mei 20OB betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
De omzendbrief KBIABB 2079/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement belasting op de
aanplakborden d.d. 23 april 2Ol9;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

Overwegende dat de kwaliteit van het straatbeeld en de woonomgeving daalt door de sterk
toenemende aanwezigheid van aanplakborden en steigerdoekreclame;

Overwegende dat een kwalitatief straatbeeld en een goede woonomgeving niet overstemd mag
worden door reclame'

Overwegende dat het toezicht op de plaatsing van aanplakborden en steigerdoekreclame een
verhoogde kost met zich meebrengt.
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De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bratlt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1: Heffingstermijn - belasibaar feit

Met ingang van l januari2O2O voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
jaarlijkse directe belasting gevestigd op de aanplakborden en steigerdoekreclame.

Artikel 2: Definitie

Onder aanplakborden wordt verstaan elke constructie in onverschillig welk materiaal, geplaatst
langs de openbare weg of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg en
waarop reclame kan worden aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk
ander middel.
Worden gelijkgesteld met genoemde borden(niet limitatieve opsomming): de muren of gedeelten
van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om reclame erop aan te brengen,
aanhangwagens, ongeacht de wijze van aanbrenging, beplakking of andere vormen van
vasthechti ng of beschi ldering.

Onder steigerdoekreclame wordt verstaan reclamedragend zeildoek dat is aangebracht op tijdelijke
stellingen en constructies die worden geplaatst voor of aan de gevel van een gebouw naar
aanleiding van de uitvoering van de werken.

Als reclame zichtbaar van op de openbare weg wordt beschouwd: elke vorm van visuele openbare
aanprijzing ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, die zich richt tot het publiek op
de openbare weg, ongeacht de aard van de drager en ongeacht het materiaal waaruit deze is
vervaardigd, ook al wordt hij verplaatst of kan hij worden verplaatst of uit elkaar genomen.

Artikel 3: Berekeningsgrondslag en tarieven

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

per aanplakbord op € 50,00 per mz.
per steigerdoekreclame op € 50,00 per m2

Elk gedeelte van een mz wordt als één mz aangerekend
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Voor een aanplakbord, steigerdoekreclame wordt als belastbare oppervlakte de publicitair nuttige
oppervlakte in aanmerking genomen, zijnde de volledige binnen oppervlakte van het bord, zonder
de lijst.
Voor muren en afsluitingen beperkt de belastbare oppervlakte zich tot het beschilderde of beplakte
deel ervan, of tot de oppervlakte die bekomen wordt door een rechthoek, waarbij de uiterste
punten van een op een andere wijze vastgehechte reclame de raakpunten vormen. Hierbij dient de
bedekte totale oppervlakte beschouwd te worden als een bord, ook indien verschillende reclames
erop voorkomen.

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd, ongeacht het tijdstip in de loop van
het belastingjaar waarop het betrokken aanplakbord, steigerdoekreclame wordt geplaatst, in
gebruik wordt genomen, of weggenomen.

Artikel 4: Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, die de beschikking (vrij gebruik)
heeft over het aanplakbord.

Is de natuurlijke of rechtspersoon niet gekend, dan is de belasting verschuldigd door:

- de eigenaar van de grond waarop het aanplakbord, steigerdoekreclame geplaatst is;

OF

- de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop de reclame is aangebracht.

De belasting is verschuldigd voor gans het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het
aanslagjaar waarop het betrokken aanplakbord, steigerdoekreclame wordt geplaatst of
weggenomen.

Artikel 5: Vrijstellingen

De belasting is niet verschuldigd voor:

de borden, geplaatst door openbare besturen, openbare instellingen of instellingen van
openbaar nut, voor zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd;

de borden die alleen worden gebruikt voor notariële aankondigingen;

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

de borden, alhoewel zichtbaar vanaf de openbare weg, geplaatst op sportterreinen en
gericht naar de plaats van de sportbeoefening;

de borden die alleen gebruikt worden voor aankondiging van de eigen firmanaam op de
plaats waar de bedrijfsuitbating gevestigd is;

de borden geplaatst door politieke, culturele, sociale of godsdienstige organisaties,
wanneer het gaat om aankondigingen van hun eigen activiteiten op het grondgebied
Willebroek op politiek, cultureel, sociaal of godsdienstig vlak, op voorwaarde dat die borden
niet langer dan een maand voor de aangekondigde datum van hun activiteit aangewend
worden;

wegwuzers;

steigerdoek dat een weergave is van de achterliggende gevel;

steigerdoek zonder reclameboodschap, waarop enkel de handelsbenaming van de
belastingplichtige, de aard van zijn werkzaamheden, eventueel de naam van de bouwheer,
architect, aannemers en verdere praktische gegevens zgals verantwoordelijke signalisatie
worden vermeld;

door de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een domeinconcessie van de gemeente,
OCMW of AGB heeft verkregen;
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de borden geplaatst door de plaatselijke jeugd- en sportverenigingen en waarvan de
aangekondigde activiteiten doorgaan op het grondgebied van Willebroek.

Artikel 6: Aangifteplicht

De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar een
aangifteformulier correct ingevuld en ondertekend te bezorgen met vermelding van het aantal
aanplakborden, steigerdoekreclame waarover zij op 1 januari van het jaar op het grondgebied van
de gemeente beschikken.

De aangifte kan gebeuren via volgende kanalen

via mail : belastingen@willebroek.be;
post - aangetekend schrijven: College van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 1,
2830 Willebroek.

De personen die na 1 januari van het aanslagjaar overgaan tot het in gebruik nemen van
aanplakborden, steigerdoekreclame waardoor zij belastingplichtig worden in genoemde belasting,
of die het aanvankelijk aanqeqeven aantal aanplakborden, steigerdoekreclame vermeerderen,
dienen hiervan bij een per post aangetekend schrijven of een tegen ontvangstbewijs afgegeven
bericht aangifte te doen bij het college van burgmeester en schepenen, binnen de maand die volgt
op de ingebruikneming van de aanplakborden, steigerdoekreclame.

Indien de belastingplichtige zich wenst te beroepen op grond van een vrijstelling, dient hij hiervoor
de nodige bewijsstukken bij de aangifte toe te voegen.

Artikel 7: Overdracht

De belastingplichtige die zijn aanplakbord(en), steigerdoekreclame verkoopt of overdraagt, is
verplicht dit binnen de 14 dagen bij een per post aangetekend schrijven of een tegen een
ontvangstbewijs afgegeven bericht mee te delen aan de Financiele dienst - belastingen.
In dit geval mag de voor het lopende jaar betaalde belasting worden overgedragen op naam van
de natuurlijke of rechtspersoon die het nieuw verworven beschikkingsrecht over het aanplakbord
steigerdoekreclame heeft. Op voorwaarde dat het aanplakbord, steigerdoekreclame zich op
dezelfde plaats bevind.

Aftikel 8: Ambtshalve belasting

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de
gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 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 30 kalenderdagen te rekenen van de 3e
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerking schriftelijk voor te
dragen.

Artikel 9: Belastingverhoging

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met:

- Bij een eerste overtreding: lOo/o verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting;
- Vanaf een tweede overtreding: 50 o/o verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting

Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd

Artikel 1O: Controlemiddelen

De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen
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Artikel 11: Wijze van invordering

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier, op naam van de natuurlijke of
rechtspersoon die de beschikking heeft over het aanplakbord, vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Ingeval de belasting dient ingevorderd te worden bij de eigenaar van de grond waarop het
aanplakbord; steigerdoekreclame is geplaatst of bij de eigenaar van de muur of de afsluiting
waarop de reclame is aangebracht, kan dit gebeuren krachtens hetzelfde kohier mits aflevering van
een nieuw aanslagbiljet op naam van de persoon die verantwoordelijk kan gesteld worden voor de
betaling van de belasting.

Artikel 12: Betalingstermijn

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 13: Administratieve geldboete

Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement kan een administratieve
geldboete gelijk aan 500,00 euro worden opgelegd. Het bedrag van de administratieve boete wordt
ingekohierd

Artikel 14: Verwijzingsregel

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiEing,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 15: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2OI7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OI7 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter

donderdag 19

Handtekening CA-m
Gemachtigd bij besluit burgemeester d,d,

Voor eensluidend uittreksel :

2019
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