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ONDERWERP:

Belasting op de wegwijzers geplaatst op
verzoek van bedrijven en instellingen.
Dienstjaren 2008-2013.

Artikel 1 - belastbaar voorwerp
Er wordt voor het dienstjaar 2008 tot 2013 een gemeentebelasting
gevestigd op de wegwijzers geplaatst op verzoek van bedrijven en
instellingen.
De bestaande toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in
aanmerking genomen.
Artikel 2 - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de rechtspersoon of de natuurlijke
persoon op wiens verzoek de wegwijzer wordt aangebracht.
Indien een gezamenlijke aanvraag wordt gedaan, dienen de aanvragers,
niettegenstaande zij hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de
belasting, op het aanvraagformulier uitdrukkelijk te vermelden aan
welke aanvrager het aanslagbiljet dient te worden gestuurd. Deze
laatste verbindt er zich toe in te staan voor de integrale betaling,
onverminderd enige onderlinge overeenkomst tussen de aanvragers.
Artikel 3 - aanslagvoet
De belasting wordt vastgesteld op 50,00 euro per wegwijzer.
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar.
Artikel 4 - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 5
Om niet opnieuw te worden opgenomen in het kohier van het volgend
dienstjaar dient de belastingplichtige de aanvraag voor de
verwijdering bij aangetekend schrijven te sturen naar het college
van burgemeester en schepenen en dient dit te gebeuren minstens 3
maanden voor aanvang van het nieuwe aanslagjaar.
Artikel 6 - Vrijstellingen
De wegwijzers die voorkomen in het globaal bewegwijzeringsplan van
de gemeente, en zijn wijzigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad,
en die een zone aanduiden, worden vrijgesteld van belasting.
Onverminderd alle andere wettelijke bepalingen zijn de wegwijzers,
aangebracht op verzoek van publiekrechtelijke rechtspersonen,
ongeacht hun rechtsvorm, vrijgesteld, op beslissing van het college
van burgemeester en schepenen.
Artikel 7
De belasting wordt vastgesteld aan de hand van de vergunningen
afgeleverd door het gemeentebestuur.
Artikel 8 - 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.

