cluster algemeen beleid
dienst financiën

NDC 484.246

Belastingen aanslagjaar 2020
Kohierbelasting reclameborden
Goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 2019-12-12
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2019-12-30

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.
Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op de
aanplakborden voor reclame, geplaatst op het
grondgebied van de gemeente.
Artikel 2.
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder aanplakbord verstaan: elke constructie in
onverschillig welk materiaal, geplaatst langs een
openbare weg of op een plaats in open lucht die
zichtbaar is vanaf een openbare weg, waarop
reclame kan worden aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander
middel, met inbegrip van de muren of gedeelten
van muren en de omheiningen die gehuurd of
gebruikt worden om er reclame op aan te brengen.
Voor de muren of gedeelten van muren waarop
reclame wordt aangebracht, moet de bedekte
totale oppervlakte beschouwd worden als één
bord, ook indien er verschillende reclames op
voorkomen.
Artikel 3.
De belasting is niet verschuldigd voor:
1° de borden vastgehecht aan de handelshuizen
en bestemd voor het bevorderen van de verkoop van hun producten;
2° de borden geplaatst door openbare besturen
voor openbare diensten;
3° de borden die enkel en alleen gebruikt worden
voor notariële aankondigingen;
4° de borden die enkel en alleen gebruikt worden
naar aanleiding van bij de wet bepaalde verkiezingen;

5° de borden geplaatst op sportterreinen en
gericht naar de plaats van de sportbeoefening;
6° de borden uitsluitend gebruikt door socioculturele en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen;
7° de borden voorbehouden voor een werk of
een instelling zonder winstoogmerk van menslievende, artistieke, letterkundige, wetenschappelijke aard.
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.
Artikel 4.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar
2020.
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar.
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.
Artikel 5.
De belasting is verschuldigd door de persoon die
beschikt over het recht om gebruik te maken van
het aanplakbord.
Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.
Artikel 6.
De belasting wordt vastgesteld op 15 euro per
vierkante meter.
Voor de berekening van de belasting wordt de
nuttige oppervlakte van het bord in aanmerking
genomen, dit wil zeggen de oppervlakte die voor
het aanplakken kan worden gebruikt, met uitzondering van de omlijsting.
De belasting wordt vastgesteld volgens de totale
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belastbare oppervlakte van het bord. Nochtans
wordt het gedeelte van een vierkante meter in
aanmerking genomen voor een volle vierkante
meter.

Artikel 8.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.

Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.

Artikel 9.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belasting,
voor zover hiervan niet wordt afgeweken door
voorgaande bepalingen.

Artikel 7.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen
voor de vaststelling van de belasting.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar
wordt in aanmerking genomen.
Hoofdstuk 6 — Invordering.

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.

Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke webtoepassing.
Het treedt in werking op 1 januari 2020.
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