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Goedkeuring te hechten aan het belastingreglement op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op aanplakborden voor
publiciteitsdoeleinden.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, en latere aanvullingen en wijzigingen terzake.
Argumentatie
De financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Besluit
De gemeenteraad beslist om het belastingreglement op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden goed te keuren.
Belastingreglement op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden.
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een gemeentebelasting geheven op de
aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden.
Onder aanplakborden wordt verstaan elke uitwendig aangebrachte constructie, in onverschillig welk materiaal,
geplaatst langs de openbare weg of op een plaats in open lucht die zichtbaar is van de openbare weg, met inbegrip
van muren en omheiningen of gedeelten ervan, waarop reclame aangebracht werd door beplakking, vasthechting,
schildering of door elk ander middel.
Elektronische schermen waarop reclame verschijnt vallen eveneens onder toepassing van deze belasting.
Artikel 2: belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over het recht om gebruik te maken
van het aanplakbord en in bijkomende orde, zo de gebruiker niet gekend is, door de eigenaar van de grond,
constructie, muur of omheining waarop de reclame is aangebracht.
Artikel 3: tarief
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd, welke ook het tijdstip is waarop het bord of scherm

geplaatst of weggenomen werd.
Voor de berekening van de belasting wordt de nuttige oppervlakte van het bord in aanmerking genomen, zijnde de
oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt, met uitzondering van de omlijsting.
Voor de muren en omheiningen is alleen dat gedeelte belastbaar dat werkelijk voor reclame is gebruikt. Hierbij
dient de bedekte oppervlakte beschouwd te worden als één bord, ook indien er verschillende reclames op
voorkomen.
Voor de elektronische schermen wordt de maximale nuttige oppervlakte in aanmerking genomen.
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt :
- 30 euro per vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter oppervlakte van het bord
- 15 euro per vierkante decimeter of gedeelte van een vierkante decimeter nuttige oppervlakte, voor een
elektronisch scherm.
Artikel 4: vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor :
a) de borden geplaatst door openbare besturen, openbare instellingen of instellingen van openbaar nut, voor
zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd
b) de borden die alleen gebruikt worden voor notariële aankondigingen
c) de borden die alleen gebruikt worden ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen
d) de borden geplaatst door politieke, culturele, sociale of godsdienstige organisaties, wanneer het gaat om
aankondigingen van hun eigen activiteiten op politiek, cultureel, sociaal of godsdienstig vlak, op voorwaarde dat
die borden niet langer dan 1 maand voor de aankondiging van hun activiteit aangewend worden
e) alle publiciteit, zoals uithangborden en lichtreclame, van handelshuizen en hun bijhuizen en van
dienstverlenende beroepen, op de plaats van de uitbating, op voorwaarde dat de gevoerde publiciteit uitsluitend
te maken heeft met deze uitbating
f) de reclameborden, alhoewel zichtbaar van de openbare weg, geplaatst op sportterreinen en gericht naar de
plaats der sportbeoefening
Artikel 5: aangifteplicht
De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden aangifte van de belastbare elementen te doen uiterlijk op 1 april van het
aanslagjaar volgens de toestand op 1 maart van het jaar.
De borden geplaatst in de loop van het jaar en niet begrepen in de aanvankelijke aangifte, dienen opgegeven te
worden binnen de veertien dagen na plaatsing.
Artikel 6: wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. Het belastingkohier wordt opgesteld door het college
van burgemeester en schepenen op grond van de aangifte van de belastingplichtige. Deze aangifte dient te
gebeuren op een daartoe door het stadsbestuur voorbestemd formulier.
Artikel 7: ambtshalve vestiging
Bij gebrek aan aangifte binnen de voorziene termijn, of ingeval van onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd volgens de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, 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 belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de
verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25%.
Artikel 8: controlebevoegdheid
De door het gemeentebestuur aangestelde controleurs zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening
vast te stellen. Van elke vaststelling wordt een proces-verbaal opgemaakt.

De gemeenteraad stemde met 24 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer
Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin
Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De
Wilde, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de
heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van
Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 4 onthoudingen nl. van mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van Damme, de heer Eddy Grooten
en de heer Danny-Spock Vermeijen – raadsleden.
Er waren 3 neen stemmen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster en de heer Reccino Van Lommel
– raadsleden.
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Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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