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Zitting van 25.10.18

#Onderwerp : GR. Belastingreglement op de openbare en private publicitaire inrichtingen. Wijziging en
hernieuwing.#

Openbare zitting

200 FINANCIËN

230 Financiering

HET COLLEGE TOT DE RAAD

 

 

Dames en heren,

 

 

In z itting van 19 juni 2014 heeft uw vergadering voor een duur van 5 jaar het belastingreglement op de openbare
en private publicitaire inrichtingen vastgesteld. Dit reglement kreeg de goedkeuring van de toez ichthoudende
overheid op 5 augustus 2014 en werd bekendgemaakt op 30 juni 2014.

 

Gelet op de artikels 41, 162 en 170§4 van de Grondwet ;

 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

 

1/9Gemeenteraad - 25.10.2018 - Uittreksel van dossier 65748

#001/25.10.2018/A/0019#



Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen en haar latere wijz igingen ;

 

Overwegende dat het aan de gemeenteoverheid valt, in het kader van haar fiscale autonomie, om de basis en
de grondslag van de belastingen te bepalen, waarvan z ij de noodzakelijkheid bepaalt in functie van de
behoeften waarin z ij meent te moeten voorz ien, onder de enige beperking opgelegd door de Grondwet, te weten
de bevoegdheid van de wetgever om de gemeenten te verbieden bepaalde belastingen te heffen: dat onder
voortbehoud van de uitzonderingen bepaald door de wet, de gemeentelijke overheid onder het toez icht van de
voogdijoverheid de basis kiest van de belastingen die ze heft ;

 

Overwegende dat zowel de bepaling van de belastbare materie alsook deze van de belastingplichtigen behoort
tot de fiscale autonomie toegekend aan de gemeentelijke overheid: dat z ij in deze materie beschikt over een
discretionaire bevoegdheid, die z ij uitoefent, rekening houdend met haar specifieke financiële behoeften ;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente.

 

Bijgevolg hebben wij de eer, dames en heren, de hernieuwing en de wijz iging van het belastingreglement op de
openbare en private publicitaire inrichtingen, voor een nieuwe termijn van zes jaar, ingaand op 1 januari 2019,
aan uw goedkeuring voor te leggen.

 

Onderhavige beraadslaging zal aan de bevoegde toez ichthoudende overheid voorgelegd worden.

 

Gemeente Anderlecht

 

Belast ingreglement  op de openbare en private publicitaire inricht ingen

 

Art ikel 1: Loopt ijd

 

Er wordt vanaf 1 januari 2019 voor een termijn van zes jaar verstrijkend op 31 december 2024, een jaarlijkse
belasting geheven op de openbare en private publicitaire inrichtingen.

 

Art ikel 2: Belast inggrond

 

Voor de toepassing van het huidig reglement, verstaat men onder de term:

 

Publicitaire inrichting:
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Elke drager, met of zonder verlichting, ruimte of middel ingezet, tot stand gebracht, ingericht of gebruikt die
publiciteit draagt of bevat, hetz ij door aanplakking, nieten, verankering, schilderen, verven, vasthechting,
projectie, videoscherm of elk ander middel.

 

Vaste en duurzame inrichting:

 

Elke, in de grond verankerde of ingebouwde, installatie, opgehangen of verankerd aan een roerend of onroerend
goed of waarvan de steun op de grond haar stabiliteit verzekert en die bestemd is om te blijven staan terwijl ze
gedemonteerd of verplaatst zou kunnen worden.

 

Voorlopige inrichting:

 

Elke, in de grond verankerde of ingebouwde, installatie, opgehangen of verankerd aan een roerend of onroerend
goed of waarvan de steun op de grond haar stabiliteit verzekert, die niet bestemd is om te blijven staan en die
gebruikt worden door bouwondernemers of vastgoedmakelaars en waarop de commerciële benaming en/of het
inschrijvingsnummer bij het handelsregister (KBO) en/of het telefoonnummer vermeld wordt, enz .

 

Publiciteit:

 

Elk opschrift, vorm of beeld, met als doel het publiek te informeren of de aandacht ervan te trekken op merken,
consumptiegoederen, diensten, gebeurtenissen van welke aard dan ook, namen of logo's van
vastgoedmakelaars geplaatst op goederen die te huur of te koop worden aangeboden, uitgezonderd de
verlichte uithangborden en de bewegwijzering voor wegen, plaatsen en gebouwen van algemeen nut of met een
toeristische bestemming.

 

Publicitaire voertuigen:

 

Alle motorvoertuigen en aanhangwagens die publiciteit voeren en op de openbare weg circuleren of staan
geparkeerd (d.w.z . de verkeerswegen, bermen en voetpaden inbegrepen, voornamelijk voorbehouden voor het
verkeer van personen of van voertuigen en voor iedereen toegankelijk).

 

Art ikel 3: Aanslagvoet

 

De aanslagvoet van de belasting wordt als volgt vastgesteld:

 

a) Openbare publicitaire inrcichtingen

b) Private publicitaire inrichtingen eigendom van agentschappen of derden

c) Voorlopige private publicitaire inrichtingen gebruikt door bouwondernemers of vastgoedmakelaars of de
notariskantoren
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18,75 EUR per gedeelte van 0,25 m2 en per jaar (met een minimum van 0,25m2)

Elk aangevat gedeelte van 0,25m² telt volledig.

 

De belasting is geheel verschuldigd voor het volledige lopende jaar, ongeacht sinds wanneer en tot
wanneer de inrichting gebruikt wordt.

 

De belasting is verschuldigd voor alle publicitaire inrichtingen, die al dan niet in de loop van het jaar
gebruikt worden.

 

De belasting op de publicitaire inrichtingen die verschillende publicitaire boodschappen omvatten of die
de opeenvolgende voorstelling mogelijk maken van verschillende publicitaire boodschappen, wordt
berekend door rekening te houden met de totale oppervlakte van alle z ichtbare of potentieel z ichtbare
inrichtingen.

 

d) Voertuigen en/of aanhangwagens die op de openbare weg circuleren of staan geparkeerd met een speciale
voorziening die publiciteit tot doel heeft

 

- 50,00 EUR per dag (geheel of gedeeltelijk)

 

Art ikel 4 : Belast ingplicht ige

 

De belasting is verschuldigd door:

 

De adverteerder voor het gebruik van openbare publicitaire inrichtingen ongeacht z ijn
rechtspersoonlijkheid.

 

De uitbater voor het gebruik van private publicitaire inrichtingen ongeacht z ijn rechtspersoonlijkheid.

 

•

•

•

•

•
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De adverteerder voor het gebruik van voertuigen en/of aanhangwagens die op de openbare weg
circuleren of staan geparkeerd met een speciale voorz iening die publiciteit tot doel heeft.

 

Art ikel 5: Toelat ingen

 

Het college van burgemeester en schepenen kan de aanplakking weigeren van elke drager die indruist tegen de
goede zeden, de openbare orde en rust of die in strijd is met de maatregelen van de wet van 30 juli 1981 tot
bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. In geval van een uitbating die niet
toegelaten is, zal het dossier overgemaakt worden aan de bevoegde juridische dienst.

 

Art ikel 6: Vrijstellingen

Worden vrijgesteld van de belasting:

 

De tijdelijke of permanente publicitaire inrichtingen die uitsluitend bestemd z ijn voor publiciteit van
organisaties met een cultureel, vaderlandslievend, filantropisch, caritatief of humanitair karakter. Deze
organismen moeten op voorhand worden erkend door de federale overheidsdienst Financiën.

 

De tijdelijke of permanente publicitaire inrichtingen die uitsluitend bestemd z ijn voor publiciteit van de
bedienaars van door de staat erkende godsdiensten, met betrekking tot de beoefening, plechtigheden en
diensten van de godsdienst.

 

De tijdelijke of permanente publicitaire inrichtingen die uitsluitend bestemd z ijn voor publiciteit uitgaande
van de organisaties van niet- confessionele zedenleer zoals door de wet erkend.

 

Gedurende een periode van 40 dagen voorafgaand aan de Europese, federale, gewestelijke,
gemeentelijke en sociale verkiez ingen, is de aanplakking van verkiez ingsaffiches op openbare
publicitaire inrichtingen vrijgesteld van de belasting.

 

De tijdelijke of permanente publicitaire inrichtingen die uitsluitend bestemd z ijn voor publiciteit die specifiek
Anderlechtse evenementen aankondigen, voor zover deze geen enkele commerciële referentie
vermelden, behalve de bedrijven, zelfstandigen of ambachtslui waarvan de maatschappelijke zetel of een
uitbatingszetel op het grondgebied van de gemeente is gevestigd.

•

•

•

•

•

•
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De tijdelijke of permanente publicitaire inrichtingen die uitsluitend bestemd z ijn voor publiciteit voor
onderwijsinstellingen opgericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheden en die
aangebracht z ijn op de betrokken instellingen of op hun terrein geplaatst z ijn.

 

De tijdelijke of permanente publicitaire inrichtingen die uitsluitend bestemd z ijn voor publiciteit van
algemeen nut uitgaande van de staat, een provincie, de gemeenschappen, de gewesten, een OCMW of
een gemeentebestuur.

 

De tijdelijke of permanente publicitaire inrichtingen die uitsluitend bestemd z ijn voor publiciteit die
handelszaken of bedrijven bekendmaken en die ter plaats z ijn gevestigd.

 

De tijdelijke of permanente publicitaire inrichtingen op voertuigen die met ander doel op de openbare weg
rijden o.a. trams, bussen en leveringsvoertuigen.

 

De tijdelijke of permanente publicitaire inrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens met uitsluitend
gegevens of tekeningen die betrekking hebben op de persoon die er de eigenaar of de gewone
gebruiker van is.

 

De berichten van handelswijz iging.

 

Art ikel 7: Aangif te

 

a) Openbare publicitaire inrichtingen

b) Private publicitaire inrichtingen eigendom van agentschappen of derden

c) Voorlopige private publicitaire inrichtingen gebruikt door bouwondernemers of vast goedmakelaars of
notariskantoren

 

Het gemeentebestuur zendt, elk jaar, een aangifteformulier naar de belastingplichtige, dat hij behoorlijk ingevuld,
gedateerd en ondertekend dient terug te sturen voor 31 december van het lopende dienstjaar.

•

•

•

•

•

•
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Als deze termijn niet wordt nageleefd, zal de procedure van ambtshalve inkohiering toegepast kunnen worden
(z ie artikel 10).

 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft, moet er één aanvragen bij de gemeentelijke
belastingdienst, ten laatste op 31 december van het dienstjaar in kwestie en dit ingevuld, gedateerd en
ondertekend terugzenden vóór de erop vermelde vervaldatum, namelijk twee weken vanaf de datum van
ontvangst van dit formulier (de poststempel geldt als bewijs).

 

De belastingplichtige dient bij z ijn aangifte alle verantwoordingsstukken betreffende z ijn statuut, z ijn persoonlijke
toestand of z ijn verklaringen te voegen. Daarboven dient hij, op vraag van het bestuur en zonder verplaatsing,
alle boeken en documenten voor te leggen die noodzakelijk z ijn voor het vestigen van de belasting.

 

De verwijdering van één of meerdere publicitaire inrichtingen moet aan het gemeentebestuur voor 31 december
van het lopende dienstjaar gemeld worden.

 

d) Voertuigen en/of aanhangwagens die op de openbare weg circuleren of geparkeerd staan met een speciale
voorziening die publiciteit tot doel heeft.

 

De belastingplichtige moet bij het gemeentebestuur elk jaar een aangifte indienen, voor elk gebruik van het (de)
voertuig(en) en/of aanhangwagen(s) op de openbare weg.

 

De verwijdering van één of meerdere publicitaire inrichtingen moet aan het gemeentebestuur voor 31 december
van het lopende dienstjaar gemeld worden.

 

Art ikel 8: Ambsthalve inkohiering

 

Iedereen die beschikt over boeken en bescheiden die noodzakelijk z ijn voor de vestiging van de belasting is
verplicht om deze zonder verplaatsing voor te leggen op verzoek van de leden van het gemeentepersoneel
aangeduid door het college.

 

Bij gebrek aan aangifte binnen de in het reglement vastgestelde termijn en/of in geval van onjuiste, onvolledige
of onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden volgens de gegevens
waarover het gemeentebestuur beschikt.

 

Vooraleer wordt overgegaan tot vestiging van de ambtshalve belasting brengt het gemeentebestuur de
belastingplichtige, met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom gebruik gemaakt wordt
van deze procedure, de elementen waarop de belasting gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van die
elementen en het bedrag van de belasting.

 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de derde werkdag
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die volgt op de verzending van kennisgeving, om z ijn opmerkingen per aangetekende zending mee te delen
(de poststempel geldt als bewijs).

 

De belasting mag niet worden gevestigd vóór die termijn verstreken is.

 

In geval van ambtswege inkohiering wordt de verschuldigde belasting verhoogd met het bedrag dat gelijk is aan
het dubbele van de verschuldigde belasting.

 

De inbreuken op het huidige belastingreglement worden vastgesteld door de leden van het gemeentepersoneel
aangeduid door het college en die bevoegd z ijn om een controle of een onderzoek in te stellen en
vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het huidige belastingreglement en z ijn diverse
bepalingen.

De door hem of hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijs van het tegendeel.

 

Art ikel 9: Invordering

 

a) Openbare publicitaire inrcichtingen

b) Private publicitaire inrichtingen eigendom van agentschappen of derden

c) Voorlopige private publicitaire inrichtingen gebruikt door bouwondernemers of vastgoedmakelaars of de
notariskantoren

d) Voertuigen en/of aanhangwagens die op de openbare weg circuleren of staan geparkeerd met een speciale
voorziening die publiciteit tot doel heeft

 

De belasting wordt jaarlijks gevorderd bij wege van een kohier vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het
college van burgemeester en schepenen.

 

De belastingplichtige zal zonder kosten een aanslagbiljet ontvangen.

 

De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

 

ARTIKEL 10: Bezwaarschrif ten

 

De belastingplichtige of z ijn vertegenwoordiger kan tegen een de belasting of een belastingverhoging een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Het bezwaarschrift moet per aangetekende zending worden ingediend, ondertekend en met reden omkleed z ijn
en, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet (de poststempel geldt als bewijs).
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Als de belastingplichtige of z ijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift uitdrukkelijk gevraagd heeft, dan zal
hij worden uitgenodigd op een hoorz itting in een termijn van te minste vijftien kalenderdagen vóór de dag van de
hoorz itting.

 

De aanwez igheid op de hoorz itting moet per aangetekende zending door de belastingplichtige of z ijn
vertegenwoordiger ten minste zeven kalenderdager vóór de dag van de hoorz itting aan het college of aan de
daartoe door het college aangewezen personeelsleden betekend worden.

 

Art ikel 11:

 

Het huidige reglement vervangt, vanaf 1 januari 2019, het belastingreglement op de openbare en private
publicitaire inrichtingen, aangenomen door de gemeenteraad in z itting van 19 juni 2014.

 

 

 

 

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Eric Tomas

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 26 oktober 2018

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

In opdracht :
De schepen,

Fabrice Cumps

 

9/9Gemeenteraad - 25.10.2018 - Uittreksel van dossier 65748

#001/25.10.2018/A/0019#


