GEMEENTE GRIMBERGEN.
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 20 DECEMBER 2007
ONDERWERP:

Belasting op de aanplakborden en
uithangborden, geplaatst op privé-domein en
zichtbaar vanaf de openbare weg. Dienstjaren
2008-2013.

Artikel 1 - belastbaar voorwerp
§1. Er wordt voor dienstjaren 2008 tot 2013 een gemeentebelasting
gevestigd op aanplakborden en uithangborden.
Artikel 2 - Definities
§1. Als uithangbord wordt beschouwd elke aanduiding zichtbaar vanaf
de openbare weg en die tot doel heeft de handel of de nijverheid
bekend te maken welke op een bepaalde plaats geëxploiteerd wordt,
het beroep dat er uitgeoefend wordt of de activiteiten die er
plaatshebben.
§2. Onder aanplakborden wordt verstaan elke constructie in
onverschillig welk materiaal, geplaatst langs de openbare weg of
zichtbaar vanaf de openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht
door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander
middel, met inbegrip van muren of gedeelten van muren en de
omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er een reclame op aan
te brengen.
Artikel 3 - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het uithangbord of
aanplakbord op 1 januari van het belastingjaar.
Artikel 4 - aanslagvoet
De belasting wordt vastgesteld :
* Voor de borden zonder verlichting, op 12,50 euro per vierkante
meter nuttige oppervlakte.
* Voor de borden met rechtstreekse of onrechtstreekse verlichting op
25,00 euro per vierkante meter nuttige oppervlakte.
Elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd als een
volledige vierkante meter.
Artikel 5 - belastbare oppervlakte
De belastbare oppervlakte van een uithangbord of aanplakbord,
waarbij elk belastbaar voorwerp afzonderlijk wordt beschouwd, wordt
berekend als volgt:
* Indien de constructie uit één enkel vlak bestaat:
in functie van de afmetingen van de werkelijke oppervlakte die de
betreffende constructie omvat, en, indien het bestaat uit een
onregelmatige meetkundige figuur, waarin de werkelijke oppervlakte
kan gevat worden.
* indien de constructie uit verscheidene vlakken bestaat:

in functie van de totale oppervlakte van alle vlakken die
tegelijkertijd of achtereenvolgens zichtbaar zijn.
* indien de constructie uit een volume bestaat:
het drievoud van het product van de hoogte met de grootste breedte
ervan.
* indien een apparaat de achtereenvolgende voorstelling of
projectie toelaat van verschillende teksten of afbeeldingen, wordt
de belasting zoveel maal ingevorderd als er verschillende
voorstellingen of projecties zijn.
Artikel 6 - vrijstelling van belasting
Van de belasting zijn vrijgesteld :
- de alleenstaande aanplakborden en uithangborden, voor zover
deze een oppervlakte hebben van minder dan 1 vierkante meter.
- de constructies bestemd voor het aanbrengen van berichten
onderworpen aan een verplichting van openbare bekendmaking.
- de constructies voorbehouden voor een werk of een instelling
zonder winstoogmerk van menslievende, artistieke, letterkundige,
wetenschappelijke aard of van openbaar nut.
- Aankondiging van vertoningen, feestelijkheden, concerten,
bals, openbare vergaderingen, aankondigingen inzake verkoop of
verhuring, aangeplakt op muren en/of afsluitingen van de gebouwen of
de lokalen waar het aangekondigde zal plaatsvinden.
Artikel 7 - de aangifteverplichting
De belastingplichtige is verplicht bij het gemeentebestuur aangifte
te doen van elk uithangbord en/of aanplakbord door middel van een
formulier vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 8 - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 9 - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement vastgesteld door de
gemeenteraad inzake al de gemeentelijke belastingen, is op
onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.

