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Aanwezig: Martin Acke, schepen-voorzitter; 

Frank Bruggeman, burgemeester; 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck en 

Linda Vereecke, schepenen; 

Rik Laureys, voorzitter OCMW; 

Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Isabel Dellaert, 

Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Marleen Vanmaercke 

en Sigrid De Ridder, raadsleden; 

Guy Verbuyst, gemeentesecretaris; 

Verontschuldigd: Brent Meuleman, raadslid. 

----------------------------------------------------------------------------- 

OPENBARE ZITTING – PUNT 4N - BELASTING OP MOBIELE TUIGEN VOOR 

PUBLICITEITSDOELEINDEN - HERNIEUWING 

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012; 

- Gelet op het decreet van 23 december 211 betreffende het duurzaam beheer 

van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012, met 

latere wijzigingen, tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 

het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA); 

- Gelet op het feit dat de tarieven niet meer werden gewijzigd sinds 

30/12/2015; 

- Overwegende dat de looptijd van deze belasting verstrijkt op 31 december 

2016 zodat deze dient te worden hernieuwd; 

- Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente er toe noodzaakt 

tot invoering van rendabele belastingen; 

- Overwegende dat een indexaanpassing van 1,7 % wordt toegepast en dat de 

tarieven worden afgerond. 

- Na beraadslaging,  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een jaarlijkse 

gemeentebelasting ingevoerd op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden, al 

dan niet voorzien van luidsprekers, gebruikt op of zichtbaar van op de 

openbare weg. 

Artikel 2: - De belasting wordt vastgesteld op: 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Per dag en per gebruikt 

mobiel tuig 

15,26 EUR 15,52 EUR 15,78 EUR 

Per aanslagjaar per 

gebruikt mobiel tuig 

162,00 EUR 165,00 EUR 167,00 EUR 



Artikel 3: - De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het mobiel 

tuig. 

Artikel 4: - De belasting is contant te betalen tegen afgifte van een 

kwitantie. Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting een 

kohierbelasting. 

Artikel 5: - Van de belasting zijn vrijgesteld: 

 de mobiele tuigen bestemd voor het aanbrengen van aanplakbrieven 
onderworpen aan de reglementaire aanplakkingrechten ten voordele van de 

concessionaris van de openbare aanplakdienst; 

 de mobiele tuigen waarop mededelingen van menslievende, artistieke, 
politieke, letterkundige of wetenschappelijke aard of van openbaar nut zijn 

aangebracht. 

Artikel 6: - Onverminderd de verplichting opgelegd door de wetten en 

politiereglementen, is ieder persoon die publiciteit wenst te doen op of 

zichtbaar vanop de openbare weg bij middel van mobiele tuigen, verplicht 

voorafgaandelijk en tijdig daarvoor een schriftelijke aanvraag te richten aan 

het College van Burgemeester en Schepenen. In zijn aanvraag beschrijft de 

persoon het mobiele tuig (uitzicht, soort, lengte, breedte, hoogte en andere 

significante kenmerken), de plaats(-en) waar hij het mobiel tuig wenst op te 

gebruiken en de data (specifieke dagen of forfaitair voor een aanslagjaar) 

waarop het aldaar gebruikt zal zijn. Op basis van deze aanvraag wordt door 

het College al dan niet goedkeuring verleend. 

Het verkrijgen van voormelde goedkeuring, samen met de contante betaling van 

de belasting zijn nodige vereisten om de betrokken tuigen volgens de 

goedgekeurde voorwaarden te gebruiken. 

De goedkeuring, samen met het bewijs van betaling van de belasting, dient hij 

te vertonen op elk verzoek van de politie of van de ambtenaren die aangesteld 

zijn voor de controle op de naleving van de gemeentebelastingen. 

Artikel 7: - Degenen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een 

bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Grote 

Markt 1 te 9060 Zelzate. 

Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, met redenen omkleed zijn, gedagtekend 

en ondertekend door de belastingschuldige of diens vertegenwoordiger. Het 

moet overhandigd of per post verzonden worden. De bezwaartermijn bedraagt 

drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of 

vanaf de datum van de contante inning. Indien de belastingschuldige wenst 

gehoord te worden, dient hij daar uitdrukkelijk om te vragen in zijn 

bezwaarschrift. Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd. 

Artikel 8: - Door het college van burgemeester en schepenen worden 

personeelsleden van de gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle 

of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de 

toepassing van dit belastingreglement. De door hen opgestelde processen-

verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 9: - Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting 

toepasselijk zoals inzake Rijksbelastingen op inkomsten. 

Artikel 10: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden 

voor kennisneming. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

28 december 2016 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

In opdracht: 

Guy Verbuyst Martin Acke 

Gemeentesecretaris Voorzitter 


