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Punt 10 :

Goedkeuring van een belastingsreglement op de aanplakborden
voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019.
______________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2013, houdende algemene
bepalingen voor de gemeentelijke belastingen ;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met
260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;

Na beraadslaging,
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen).
BESLUIT :
Artikel 1 :
Er wordt ten behoeve van de gemeente Opwijk voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een
jaarlijkse belasting geheven ten laste van de natuurlijke of rechtspersoon door tussenkomst
van wie aanplakborden zijn geplaatst op het grondgebied van de gemeente Opwijk.
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, waarop reclame wordt aangebracht door eender welk middel, met inbegrip
van de 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.
Deze belasting is eveneens verschuldigd voor elk mobiel paneel dat op de openbare weg in
omloop wordt gebracht of van op de openbare weg zichtbaar is.
Onder mobiele panelen wordt verstaan : iedere verplaatsbare constructie, ongeacht de aard
van het materiaal, die vrij, al dan niet tijdelijk, op de openbare weg in omloop wordt gebracht,
of die van op de openbare weg zichtbaar is.
Onder verplaatsbaar wordt onder meer verstaan iedere eenvoudig verwijderbare constructie
die ofwel daar willekeurig wordt geplaatst in het landschap, of daar vast in de grond staat, of
daar aan een omheining wordt vastgemaakt.
Artikel 2 :
Het bedrag van deze belasting is voor elk bord afzonderlijk vastgesteld op 7 EUR per m² voor
de dienstjaren 2014 tot en met 2019. Elk deel van een m² wordt beschouwd als een volledige
m².
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.
Wat de aanplakking op de muren of gedeelten van muren betreft, is alleen het gedeelte
belastbaar dat werkelijk voor de reclame wordt gebruikt. Voor de borden met meerdere
vlakken wordt de belasting vastgesteld volgens de oppervlakte van alle zichtbare vlakken.
Voor de mobiele en verplaatsbare panelen wordt de belasting forfaitair vastgesteld op 150
EUR voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019.
Artikel 3 :
Belastingplichtige is de natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over het recht om gebruik te
maken van het aanplakbord en, als de gebruiker onbekend is, de eigenaar van de grond of van
de muur waarop het bord zich bevindt, of van het voertuig dat voor zijn transport gebruikt
wordt.

Artikel 4 :
De belasting is verschuldigd voor het ganse jaar.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor het verschuldigd zijn van de
belasting, met uitzondering van de mobiele panelen.
Voor de mobiele panelen is de belasting verschuldigd, ongeacht het tijdstip, in het jaar waarin
het mobiele paneel in gebruik is.
Artikel 5 :
De belasting is niet verschuldigd voor :
a) de aanplakborden vastgehecht aan de handelshuizen en bestemd voor het bevorderen
van de verkoop van hun producten ;
b) de aanplakborden geplaatst door openbare besturen of openbare diensten ;
c) de aanplakborden die enkel en alleen gebruikt worden voor notariële
aankondigingen ;
d) de aanplakborden die enkel en alleen gebruikt worden naar aanleiding van bij de wet
bepaalde verkiezingen ;
e) de aanplakborden geplaatst op sportterreinen en gericht naar de plaats van de
sportbeoefening ;
f) de aanplakborden uitsluitend gebruikt door sociaal-culturele verenigingen.
Artikel 6 :
De belasting wordt geheven op de gegevens uit het kohier van het desbetreffende aanslagjaar
van de Provincie Vlaams-Brabant.
Artikel 7 :
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen
Artikel 8:
Indien wegens een bevel van de overheid of wegens een geval van overmacht het bord
verkleind of weggenomen wordt, kan de belastingplichtige geen aanspraak maken op een
belastingvermindering.
Artikel 10 :
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden
Aldus beslist in voormelde zitting.
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