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Aanwezig : EVRARD Sandy, burgemeester-voorzitter; DEVELTER Kim, HELLEM Maïté, VERDRU
Melanie, schepenen; TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, VERAMME Kristof,
LIPPINOIS Alien, WYBO Evelyne, gemeenteraadsleden; FLORISSOONE Patrick,
algemeen directeur.
Punt 21 van de dagorde : Heffing van een gemeentebelasting op de reclameborden voor de
jaren 2020 – 2025.
DE RAAD,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere
wijzigingen;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op de omzendbrief BA 2019/2 dd. 15 februari 2019 van het Agentschap Binnenlands
Bestuur, houdende coördinatie van de onderrichtingen inzake de gemeentefiscaliteit;
Gelet op zijn besluit dd. 30 december 2013, houdende de heffing van een belasting op de
reclameborden;
Overwegende dat deze belasting afloopt op 31 december 2019;
Overwegende dat de opbrengst van deze belasting onmisbaar is tot het behouden van het
evenwicht in het budget;
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;
B E S L U I T eenparig :

Art. 1 : Voor een termijn die ingaat op 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt ten
gunste van de stad Mesen een belasting geheven op de reclameborden, met of zonder
verlichting, geplaatst op het grondgebied van de stad Mesen langs de openbare weg, of
op een plaats in open lucht, zichtbaar vanaf de openbare weg.
Als reclamebord wordt beschouwd elke constructie, ongeacht uit welk materiaal deze
vervaardigd is, opgericht voor het aanbrengen van reclame, al of niet met verlichting, met
een minimum oppervlakte van één vierkante meter.
Worden gelijkgesteld met genoemde borden : de muren of gedeelten van muren,
afsluitingen, die in huur of in gebruik worden genomen met het oog op het aanbrengen van
reclame.
Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet de
bedekte totale oppervlakte worden beschouwd als één bord, ook indien er verschillende
reclames op voorkomen.
Als reclamebord wordt niet beschouwd :
- de vermelding van de naam van de handelaar en van zijn nummer van het
handelsregister;
- de vermelding van de naam van het uitgebate goed.

Indien evenwel een reclamebord zowel de naam van de handelaar en/of de naam van het
uitgebate goed vermeldt, én een reclame, wordt enkel het gedeelte van het reclamebord
dat betrekking heeft op de reclame, in aanmerking genomen.
Art. 2 : Wordt als belastingschuldige aangesproken : de natuurlijke of rechtspersoon die de
beschikking (vrij gebruik) heeft over het reclamebord; is deze niet gekend, de eigenaar
van de grond waarop het bord is geplaatst of de eigenaar van de muur of de afsluiting
waarop de reclame is aangebracht.
Art. 3 : De belasting wordt bepaald per constructie en vastgesteld op 50,00 euro per vierkante
meter. De gedeelten van een vierkante meter worden proportioneel tegen dezelfde
aanslagvoet belast.
Voor een bord wordt als belastbare oppervlakte, de nuttige oppervlakte in aanmerking
genomen, zijnde de oppervlakte die voor reclame kan worden gebruikt, met uitzondering
van de omlijsting; voor muren en afsluitingen beperkt de belastbare oppervlakte zich tot het
gedeelte dat afgebakend is voor reclame.
De belastbare oppervlakte van een lichtreclameconstructie wordt bekomen door een
rechthoek, waarbij de uiterste punten van de constructie de raakpunten vormen. Voor
constructies waarvan beide zijden zichtbaar zijn, dient de oppervlakte van deze zijden
samengeteld.
Art. 4 : De belasting is verschuldigd voor gans het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het
aanslagjaar waarop de betreffende constructie wordt geplaatst, met uitzondering van
hetgeen bepaald is in het navolgend artikel 5, punt a.
Art. 5 : De belasting is niet verschuldigd voor :
a) de borden of constructies die worden opgericht na 1 december van het aanslagjaar;
b) de borden of constructies geplaatst door openbare besturen of openbare diensten, voor
zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd;
c) de borden, die enkel en alleen gebruikt worden voor notariële aankondigingen;
d) de borden, die enkel en alleen gebruikt worden ter gelegenheid van wettelijk voorziene
verkiezingen;
e) de borden of constructies, alhoewel zichtbaar van op de openbare weg, geplaatst op
sportterreinen, en gericht naar de plaats van de sportbeoefening.
Art. 6 : De telling van de belastbare borden of constructies wordt gedaan door een gemeenteambtenaar.
Art. 7 : De belastingschuldigen in voormelde belasting dienen hiervan aangifte te doen bij het
stadsbestuur, op een aangifteformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het
stadsbestuur. De belastingschuldige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is
gehouden om uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het
stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 8 : Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt
de belastingschuldige 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 aan de belanghebbende, 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 belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk
voor de dragen.
Art. 9 : De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Indien na het versturen van een eerste aanmaning de belasting nog niet werd betaald,
wordt vanaf de tweede aanmaning een administratieve kost aangerekend van 15,00 euro
bovenop de verschuldigde belasting.
Art. 10 : De overeenkomstig artikel 8 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een
bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt
ingekohierd.

Art. 11 : De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. De indiening en de behandeling van het bezwaar gebeurt
volgens de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Art. 12 : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel
VII, (vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen),
3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen),
7 tot en met 9 (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheidsen moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 13 : Dit reglement wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid.
Art. 14 : Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 t/m 288 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
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