REGLEMENT

Gemeenteraad van 22-12-2016

BELASTINGSREGLEMENT OP HET AANPLAKKEN VAN AFFICHES DOOR DE
STADSDIENSTEN OP DE OFFICIËLE AANPLAKBORDEN VAN DE STAD 2017-2022

Art. 1:
Met ingang op 1 januari 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2022 wordt er een
gemeentebelasting gevestigd op het aanplakken van affiches door de stadsdiensten op de officiële
aanplakborden van de stad.
Art. 2:
De belasting is verschuldigd door de aanvrager. De persoon voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd is
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 3:
De aanplakking gebeurt enkel op vrijdag. Valt een vrijdag op een feestdag dan gebeurt de aanplakking een dag
vroeger. De affiches dienen te worden aangeboden tenminste twee werkdagen vóór de dag van de aanplakking.
Art. 4:
De belasting wordt vastgesteld volgens de duur van de aanplakking, het aantal en de grootte van de affiches,
zoals hierna weergegeven.
DUUR
01 - 07 dagen
08 - 14 dagen
15 - 21 dagen
22 - 28 dagen

0 - 50 dm²
3 EUR/stuk
4 EUR/stuk
5 EUR/stuk
6 EUR/stuk

51 dm² - 1 m²
5 EUR/stuk
6 EUR/stuk
7 EUR/stuk
8 EUR/stuk

1 m² - 1,5 m²
7 EUR/stuk
8 EUR/stuk
9 EUR/stuk
11 EUR/stuk

Voor de berekening van de duur van de aanplakking worden de kalenderdagen geteld vanaf de dag van de
aanplakking tot en met de einddatum vermeld op de affiche.

dienst financiën

De aanplakking gebeurt ten vroegste 28 dagen vóór de einddatum vermeld op de affiche.
De minimumbelasting bedraagt evenwel 25 EUR.
Art. 5:
De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen dat de toelating verleent. Ze bevat
alle elementen die noodzakelijk zijn voor het berekenen van de belasting, te weten de duur van de aanplakking,
het aantal en de grootte van de affiches.
Art. 6:
De belastingplichtige is gehouden minstens twee werkdagen voor de aanvang van de periode van aanplakking
aan het gemeentebestuur de voor de belastingberekening noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Elk verzoek tot wijziging of intrekking van de aangifte vanwege de belastingplichtige moet schriftelijk worden
gedaan en bij het gemeentebestuur toekomen uiterlijk de dag voor die waarop de aanplakking een aanvang
neemt, zoniet blijft de belasting onverminderd verschuldigd volgens de gegevens van de oorspronkelijke aangifte.
Art. 7:

Van de belasting zijn vrijgesteld : de affiches aangeboden door en voor de stad Tienen, het O.C.M.W., de provincie,
het gewest en de erkende instellingen van openbaar nut.
Art. 8:
De vrijstellingen bedoeld in voorgaand artikel zijn niet van toepassing indien ze worden aangewend voor
publiciteit.
Art. 9:
Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 6 gestelde termijn, of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan 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 gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgende op de datum van de verzending van
de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een
periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.
Art. 10:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het
college van burgemeester en schepenen.
Art. 11:
De ambtshalve geheven belastingen, vastgesteld en ingekohierd in toepassing van artikel 9 en 10 van dit
reglement, worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan het dubbel van de verschuldigde belasting. Het
bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.
Art. 12:
De belastingplichtigen kunnen bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en
gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn
vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art. 13:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van de
Hoofdstukken I, III, IV, en VI tot IXbis van titel VII van het wetboek van inkomstenbelastingen, en de artikelen
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing, voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 14:
Deze verordening wordt voor kennisneming aan de hogere overheden toegestuurd.

