
Stad Ninove

Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad
Openbare vergadering

van 23 mei 2019

Vanderpoorten Dirk, voorzitter gemeente- en OCMW-raad;

De Jonge Tania, burgemeester;

Coppens Katie, Arents Joost, Casteur Michel, Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc,
Evenepoel Flenri, Cosyns Veerle, schepenen;

Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim, Raes Renaat, Vanbrabant Caroline, Waltniel Raf,
Steenhout Hedwig, Van Schepdael Stefaan, D'Hondt Femke, Rassaerts Gerd, Ardans Bavo,
Malfroot llse, Verdoodt Dirk, Van Herreweghe Dirk, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie,
D'haeseleer Guy, De Roose'Karolien, gemeenteraadsleden;

Baele Bart, algemeen directeur

2a. Gemeentebelastingen - contante belasting op het voeren van reclame met
commerciële doeleinden op het openbaar domein - hernieuwing

Motivering

Juridische gronden

Gelet op artikel L7O 94 van de grondwet;

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2O!7, artikel 40
53;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provinciale- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Feiten en context

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2014 houdende invoering yan de contante
belasting op het voeren van reclame met commerciële doeleinden op het openbaar domein voor
een termijn eindigend op 31 december 2018;

Gelet op de financiële toestand van de stad;

Overwegende dat het om budgettaire redenen passend is deze belasting voor een termijn
eindigend op 31 december 2024 te hernieuwen;

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de
gemeenteraad en de agenda van de vergadering vaststelt;

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad op de agenda de punten moet opnemen die
het college van burgemeester en schepenen hem meedeelt;

Financiële gevolgen

De ontvangsten zullen geïnd worden op de algemene rekening 736999 van het beleidsitem 002000
en de actie 5/6/2/7 financiële middelen voorzien voor de werking en de investeringen;



Adviezen

Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: de contante belasting op het voeren van
reclame met commerciële doeleinden op het openbaar domein te hernieuwen voor een periode
eindigend op 31 december 2024;

Besluit

met 17 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Arents Joost,
Casteur Michel, Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc, Evenepoel Henri, Cosyns Veerle,
Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim)

15 nee-stemmen (Raes Renaat, Vanbrabant Caroline, Waltniel Raf, Steenhout Hedwig,
Van Schepdael Stefaan, D'Hondt Femke, Rassaerts Gerd, Ardans Bavo, Malfroot Ilse,
Verdoodt Dirk, Van Herreweghe Dirk, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie, D'haeseleer Guy,
De Roose Karolien)

Artikel 1

Er wordt voor een periode, eindigend op 31 december 2024, een belasting geheven op het
innemen van het openbaar domein voor het voeren van reclame met commerciële doeleinden.

Artikel 2

Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald wordt onder de hierna vermelde begrippen en woorden het
volgende begrepen:

Aanslagjaar: Het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. Het aanslagjaar begint op 1 januari en
eindigt op de daaropvolgende 3l december. Echter kan de voor een aanslagjaarverschuldigde
belasting op geldige wijze gevestigd worden tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Voeren van reclame met commerciële doeleinden: elke vorm van visuele openbare aanprijzing ter
bevordering van de afzet van goederen of diensten door personen, die zich richten tot het publiek
op het openbaar domein, o.a. het uitdelen en/of aanbrengen van flyers, folders, kaartjes, stalen
van producten (zoals frisdranken, chips enlof andere snacks), e.d. aan voorbijgangers en/of
voertuigen. Wordt eveneens als het voeren van reclame beschouwd, de personen die
voorbijgangers aanspreken met het oog op het afsluiten van een overeenkomst voor het verkopen
van een abonnement, lidmaatschap, e.d.

Voeren van reclame met voertuigen en aanhangwagens: Elke vorm van het voeren van reclame
door middel van voertuigen die enkel voqr het voeren van reclame gebruikt kunnen worden en
aanhangwagens voorzien van een reclamebord die op het openbaar domein geparkeerd staan.

Openbaar domein: Elke weg die voor het openbaar verkeer openstaat, zelfs indien de bedding
ervan privé-eigendom is, de goederen die tot het openbaar domein behoren in de meest ruime
betekenis en die voor iedereen toegankelijk zijn ongeacht wie de eigenaar is van het goed.

Artikel 3

De belastingplichtige is verschuldigd door:

1o het voeren van reclame door (rechts)personen

de natuurlijke of de rechtspersoon die opdracht geeft om reclame te voeren of voor wie reclame
gevoerd wordt of, indien deze niet gekend is, de persoon die als verantwoordelijke uitgever op het
uit te delen of aan te brengen product wordt vermeld.

20 het voeren van reclame met voertuigen en aanhangwagens,

de natuurlijke of de rechtspersoon die opdracht geeft om reclame te voeren of voor wie reclame
gevoerd wordt of, indien deze niet gekend is, de titularis van de nummerplaat van het voertuig
en/of de aanhangwagen.



Indien door middel van een voertuig of een aanhangwagen reclame wordt gevoerd voor
verschillende (rechts)personen is de titularis van de nummerplaat van het voertuig en/of de
aanhangwagen belastingplichtig.

Artikel 4

De belasting wordt als volgt vastgesteld

10 voor het voeren van reclame door
- € 15 per dag
- €20 per week
- € 35 per maand
- € 60 per trimester
- € 100 per jaar

( rechts) personen

20 voor het voeren van reclame met voertuigen
- € 30 per dag
- € 40 per week
- € 70 per maand
- € 120 per trimester
- € 180 per jaar

Indien tijdens het voeren van reclame met commerciële doelen op het openbaar domein gebruik
wordt gemaakt van geluid versterkende middelen wordt de belasting verhoogd met € 50.

Artikel 5

De belasting is in geen van volgende gevallen van toepassing:

1o Voertuigen die reclame voeren binnen een afgesloten parcours op het openbaar domein;
20 Reclame op voertuigen die enkel betrekking heeft op de beroepsactiviteit van de eigenaar van

het voertuig of gebruiker van het voertuig;
3" Reclame op voertuigen die in pijkomstige orde zijn bevestigd op voertuigen die voor andere.

doeleinden op het openbaar domein rijden zoals trams, autobussen, leveringsvoertuigen;
40 Voeren van propaganda waarbij geen handels- of nijverheidsdoel en geen winstoogmerk wordt

nagestreefd;
50 Openbare besturen of openbare diensten en onderwijsinstellingen;
60 Reclame door personen op pleinen ter gelegenheid van een liefdadig of cultureel evenement of

van lokale kermissen, toegelaten door het college van burgemeester en schepenen;
70 Syndicale en mutualistische organisaties, uitsluitend verband houdende met hun normale

activiteit;
Bo De politieke partijen, tijdens de 14 dagen die de verkiezingen voorafgaan;
90 Instellingen die de oorlogsslachtoffers, de andersvaliden, de bejaarden, de beschermde

minderjarigen of de behoeftigen bijstaan en die na advies van de Staat of de Gemeenschappen
tot wiens bevoegdheid die bijstand behoort worden erkend door de bevoegde organen van de
Staat of van de Gemeenschap waaronder die instellingen ressorteren en, voor de toepassing
van de belastingwet, doorde Ministervan Financiën, zoals bedoeld in artikel 145/33.$1.10.e
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen;

10o Instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden die als dusdanig erkend zijn door de
Minister van Financiën en door de Minister tot wiens bevoegdheid de
ontwikkelingssamenwerking behoort, zoals bedoeld in artikel 745/33.91-20 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen.

Artikel 6

Elke belastingplichtige is verplicht tenminste 4 weken vóór het voeren van reclame met
commerciële doeleinden op het openbaar domein bij de administratie zijn/haar aanvraag in te
dienen door middel van een aanvraagformulier.

Artikel 7

De belasting is contant te betalen in handen van de financieel directeur, die er kwijtschrift van
aflevert, Die kwijting dient als betalingsbewijs die op elk verzoek van de politie getoond moet
worden.

Bij gebrek aan betaling wordt de contante belasting een kohierbelasting



Artikel 8

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden
moet dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift. De indiening moet, op straffe van verval,
gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de contante inning of, indien
de belasting niet contant betaald wordt, binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn
vermeld staat.
Het bezwaar vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de

belasting gevestigd wordt
- het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
- of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Altikel 9

Conform artikel 253, S1, 3a van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de
provinciegouverneur worden verzonden.

algemeen directeur
Baele Bart

voorzitter gemeente- en OCMW-raad
Dirk Vanderpoorten

Voor eensluidend afschrift,
28 mei 2079

De gedelegeerde am btenaar,

Bart Baele
algemeen directeur


