Financiën - Belasting op de uithang- en reclameborden - Reglement - Hernieuwing.
DE RAAD,
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt
opgelegd aan de gemeenten;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het belastingreglement op de uithang- en reclameborden, gestemd door de
gemeenteraad van 17 december 2013;
Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de
gemeente Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en
beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en
overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om
rekening te houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het
gegronde streven naar een evenwichtige verdeling van de belastingdruk;
Overwegende dat de handelaars die uithang- en reclameborden plaatsen op het grondgebied
van de gemeente Vorst gebruik kunnen maken van alle gemeentelijke infrastructuren die ter
beschikking staan van de natuurlijke personen die al dan niet op het grondgebied van de
gemeente wonen, met inbegrip van het wegennet en parken waarvan het onderhoud een
zekere en niet verwaarloosbare kost vertegenwoordigt zowel op gebied van netheid,
feestelijke of bloemenversieringen, veiligheid, verlichting, en dat al deze voordelen voor hen
een zekere meerwaarde vormen;
BESLIST:
Het belastingreglement op de uithang- en reclameborden te hernieuwen:

Artikel 1
Er wordt, voor de dienstjaren 2020 tot 2025, een gemeentebelasting gevestigd op :
- de lichtgevende, verlichte of door middel van projectie verlichte uithangborden;
- de niet-lichtgevende uithangborden;
- de lichtgevende, verlichte of door middel van projectie verlichte reclameborden;
- de niet-lichtgevende reclameborden;
- de neonbuisverlichtingen.

Onder uithangbord dient te worden verstaan elke aanduiding zichtbaar van op de openbare
weg en met als doel de aandacht te vestigen op de handel of industrie die op een bepaalde
plaats uitgebaat wordt, het beroep dat er uitgeoefend wordt of de verrichtingen die er gedaan
worden.
Onder reclamebord dient te worden verstaan elke aanduiding zichtbaar van op de openbare
weg en met als doel de aandacht te vestigen op de producten of diensten die te koop worden
aangeboden op een bepaalde plaats.

Artikel 2 .
Om belastbaar te zijn moeten deze voorzieningen daarenboven in het zicht van het publiek
staan door het feit dat ze zich bevinden :
1) buiten de gebouwen, zowel zichtbaar van op de openbare weg als in de al dan niet
overdekte galerijen of doorgangen, openbaar of privaat, parkings of op het dak;
2) binnen de gebouwen, in de uitstalramen of overdekte ingangen, hetzij achter de ruiten van
vensters of deuren.

Artikel 3 .
Geven geen aanleiding tot de heffing van de belasting :
- de uithang- en reclameborden die toebehoren aan publiekrechtelijke rechtspersonen, aan
verenigingen zonder winstoogmerk en aan instellingen van openbaar nut;
- de vermelding van de naam van de handelaar en van zijn handelsregisternummer, alsook
elke andere vermelding opgelegd door de wetten of de reglementen, voor zover dit opschrift
geen oppervlakte beslaat van meer dan tien vierkante decimeter.

Artikel 4 .
De belasting is ondeelbaar en is verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht de datum van
plaatsing of van wegneming:
- voor de uithangborden : door de natuurlijke of rechtspersoon die het beroep, de industrie of
de handel uitoefent of laat uitoefenen waarop het belastbare uithangbord betrekking heeft;
- voor de reclameborden : door de eigenaar van het reclamebord.

Artikel 5
Het belastingtarief is vastgesteld op 0,18 € per dm2 of deel van een dm2, met een minimum
van 16,00 € voor :
- de lichtgevende, verlichte of door middel van projectie verlichte uithangborden;

- de niet-lichtgevende uithangborden;
- de lichtgevende, verlichte of door middel van projectie verlichte reclameborden;
- de niet-lichtgevende reclameborden;
en op 1,75 € per lopende meter of deel van een lopende meter, met een minimum van 16,00 €
voor de neonbuisverlichtingen die geen geheel vormen met het uithangbord of met het
reclamebord.

Artikel 6 .
De belastbare oppervlakte wordt als volgt berekend :
- indien het uithang- of reclamebord één zichtbare zijde bevat : in functie van de afmetingen
van de armatuur die het uithang- of het reclamebord bevat en, indien het gaat om een
onregelmatige geometrische figuur, in functie van de afmetingen van de kleinste regelmatige
geometrische figuur waarin de voorziening zou kunnen ingeschreven worden;
- indien het uithang- of reclamebord meerdere zichtbare zijden bevat :
in functie van de totale oppervlakte van alle terzelfdertijd of opeenvolgende zichtbare zijden;
- indien het uithang- of reclamebord een volume vormt wordt de oppervlakte van deze laatste
forfaitair geacht gelijk te zijn aan het dubbele van het product van de hoogte en zijn grootste
breedte, het resultaat wordt uitgedrukt in oppervlaktematen;
- indien de voorziening achtereenvolgens verschillende voorstellingen of projecties van
teksten of beelden mogelijk maakt : zoveel keer de oppervlakte als er verschillende
voorstellingen of projecties zijn.

Artikel 7 .
Wanneer het gemeentebestuur het bestaan van uithang- en reclameborden vaststelt, stuurt het
aan de belastingplichtige een aangifteformulier dat behoorlijk ingevuld en ondertekend moet
worden teruggestuurd vóór de op het formulier vermelde vervaldag.
Dit ondertekende formulier blijft geldig tot herroeping, gericht aan de dienst Belastingen.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft, dient er een aan te vragen
bij het gemeentebestuur.

Artikel 8 .
Indien de aangifte niet binnen de in artikel 7 gestelde termijnen ingediend wordt of in geval
van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtige, zal de
belasting ambtshalve ingekohierd worden.
Vooraleer over te gaan tot de belastingheffing van ambtswege, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, via aangetekend schrijven, de redenen

waarom tot deze procedure overgegaan wordt, de elementen waarop de belastingheffing
gebaseerd is, evenals de wijze waarop deze elementen vastgesteld werden en het bedrag van
de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden van dit
bericht om schriftelijk zijn opmerkingen te laten geworden.
In geval van ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met het dubbele van het
verschuldigde bedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.

Artikel 9 .
De personen die gebruik maken van uithang- en reclameborden moeten hiervan aangifte doen
binnen de vijftien dagen na de ingebruikname.
Elke verandering aangebracht aan een uithang- of reclamebord moet binnen de vijftien dagen
aan het gemeentebestuur (dienst der gemeentebelastingen) kenbaar gemaakt worden.

Artikel 10 .
De juistheid van de opmeting van een uithang- of reclamebord zal in voorkomend geval
gecontroleerd worden door een gemeentelijk bevoegd ambtenaar.
In geval van betwisting zal de vaststelling door de bevoegde ambtenaar bewijskracht hebben.

Artikel 11 .
De belastingplichtige ontvangt gratis een aanslagbiljet.
De belasting dient betaald binnen de twee maanden na het versturen van het aanslagbiljet.
Bij niet-betaling binnen de voorgeschreven termijn zullen de invorderingsregels inzake de
inkomstenbelasting toegepast worden.

