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

OPENBARE ZITTING – PUNT 4Q - BELASTING OP VASTE RECLAMEBORDEN ZICHTBAAR VANAF 

DE OPENBARE WEG - 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 feit dat de tarieven niet meer werden gewijzigd zijn sinds 

30 december 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 gevestigd op de constructies groter dan 2 m² bestemd of 

aangewend voor het dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg. 

Artikel 2: - De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de constructie 

op 1 januari van het aanslagjaar. 

Artikel 3: - De belasting wordt vastgesteld: 

 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Voor constructies zonder verlichting 

(per m² nuttige oppervlakte) 

30,60 EUR 31,10 EUR 31,60 EUR 

Voor constructies met rechtstreekse of 

onrechtstreekse verlichting (per m² per 

nuttige oppervlakte) 

50,90 EUR 51,80 EUR 52,60 EUR 

Elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd als een volledige 

vierkante meter. 



Artikel 4: - Van de belasting zijn vrijgesteld: 

- de constructies bestemd voor het aanbrengen van aanplakbrieven onderworpen 

aan de reglementaire aanplakkingsrechten ten voordele van de 

concessionaris van de openbare aanplakdienst; 

- de uithangborden (onder "uithangbord" wordt verstaan : opschriften, zelfs 

op papier, die op een bepaalde plaats aangebracht zijn, met het doel het 

publiek bekend te maken met de aldaar geëxploiteerde handel of industrie, 

het uitgeoefende beroep en over het algemeen de werkzaamheden, welke 

aldaar geschieden) met een maximum van 4 m². 

- de constructies waarop mededelingen van menslievende, artistieke, 

politieke, letterkundige of wetenschappelijke aard of van openbaar nut 

zijn aangebracht. 

Artikel 5: - De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een 

aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de 

erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. 

Artikel 6: - Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde 

termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 

belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het 

gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 

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 is gebaseerd evenals de wijze van 

bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te 

rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving 

om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Artikel 7: - De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting 

wordt verhoogd met het bedrag van de verschuldigde belasting. 

Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 

Artikel 8: - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat 

vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester 

en Schepenen. 

Artikel 9: - De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de 

verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 10: - De belastingschuldige die meent onrechtmatig te zijn belast, 

kan bezwaar 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.  

Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift. Een ontvangstbewijs wordt 

afgeleverd. 

Artikel 11: - 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 12: - Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting 

toepasselijk zoals inzake Rijksbelastingen op inkomsten. 

  



Artikel 13: - 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 

 


