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Beschrijving
Aanleiding en doel
Verschillende van onze stedelijke belastingen zijn belastingen op aangifte. Deze houden tot op heden
een omslachtige en inefficiënte procedure in waarbij aangifteformulieren dienen opgestuurd en
teruggestuurd te worden. Het leek ons nuttig om na te gaan of er geen (wettelijk toegelaten)
oplossing zou bestaan om deze te vereenvoudigen. Uit het sjabloon van belastingreglement van het
Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) onthouden we de bepaling betreffende de aangifteplicht:“De

belastingplichtige is vrijgesteld van aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd
aangeslagen en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven.”
Deze bepaling is tot op heden niet in onze reglementen opgenomen maar lijkt ons zeer nuttig. Uit vele
reacties van belastingplichtigen bleek dat zij de aangifte overbodig en lastig vinden gezien de
gegevens waarop belast wordt niet snel veranderen (bvb. oppervlakte handelspand). Ook wordt dit
voor de terrassen in de feiten reeds toegepast en blijkt dat dit voor de meeste belastingplichtigen ook
zou kunnen toegepast worden. De belastingplichtigen waar de belastbare toestand jaarlijks wijzigt zijn
ons gekend en zullen dus een aangifteformulier krijgen (heel kleine minderheid).
Advies en motivering
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Wij adviseren om de bepaling op te nemen in dit belastingreglement. Dit zal door de
belastingplichtigen ervaren worden als een klantvriendelijke administratieve vereenvoudiging en zal
een merkbare efficiëntieverhoging opleveren in de financiële dienst.
Juridische gronden
Artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Het gemeentedecreet;
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;
Belastingreglement goedgekeurd gemeenteraad d.d. 17 december 2013;
Beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 18 december 2015.

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsinformatie
1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid

Besluit
Artikel 1

Belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op de constructies bestemd
of aangewend voor het dragen van reclame en reclameborden.
Artikel 2

Definitie
Constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame en reclameborden zichtbaar vanaf
een openbare weg worden belast.
De reclame kan aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel.
Muren of gedeelten van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op
aan te brengen vallen onder deze bepaling.
Onder mobiele panelen wordt verstaan: iedere verplaatsbare constructie, ongeacht de aard van het
materiaal, die vrij, al dan niet tijdelijk, van op de openbare weg zichtbaar is.
Artikel 3

Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de constructie op 1 januari van het aanslagjaar. De
houder van de constructie wordt als eigenaar beschouwd tot het bewijs van het tegendeel.
Indien de eigenaar van de constructie onbekend is wordt de eigenaar van de muur, omheining of
grond waarop de constructie is geplaatst als eigenaar van de constructie aanzien.
De belastingplichtige die zijn reclameconstructie verkoopt of overdraagt, is verplicht dit binnen
veertien dagen mede te delen aan het stadsbestuur. In dit geval mag de voor het lopende jaar
betaalde belasting worden overgedragen op naam van de persoon die het beschikkingsrecht over de
reclameconstructie heeft verworven.
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Artikel 4

Tarief
Voor de vaste constructies wordt het jaarlijks bedrag van de belasting vastgesteld op 50 euro per
vierkante meter. Voor de berekening van de oppervlakte wordt het bedrag afgerond naar de hogere
m².
De belasting wordt vastgesteld naar rato van de totale oppervlakte van de reclameconstructie. Elk
paneel wordt als een afzonderlijke constructie beschouwd.
Voor de reclameconstructies met meerdere zijden komt de oppervlakte van alle zichtbare zijden in
aanmerking voor de berekening van de belasting.
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, indien de reclameconstructie geplaatst werd in de loop
van het eerste semester of, ongeacht de periode van wederingebruikneming , indien de
belastingplichtige het vorig jaar voor dezelfde reclameconstructies belast werd.
De belasting wordt met de helft verminderd voor de reclameconstructies die voor de eerste maal
geïnstalleerd worden in de loop van het tweede semester.
De vergroting van de reclameconstructie geeft aanleiding tot de betaling van een supplement dat,
rekening houdend met de bepalingen van artikel 3, bepaald wordt op het verschil tussen het
verschuldigd recht voor de gewijzigde reclameconstructie en het recht dat vóór de vergroting
vastgesteld werd.
Het supplement is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de vergroting van de
reclameconstructie.
Artikel 5

Vrijstellingen
Worden van de belasting vrijgesteld :

 de reclameconstructies toebehorend aan een publiekrechtelijk rechtspersoon, aan een
vereniging zonder winstoogmerk of aan een instelling van openbaar nut;

 de reclameconstructies welke occasioneel geplaatst worden ter gelegenheid van
eindejaarsfeesten en ter gelegenheid van wijkfeesten;

 de reclameconstructies die louter tot doel hebben de naam van de handelaar, de naam van de
zaak of het nummer van het handelsregister kenbaar te maken, aangebracht aan een gevel
van deze zaak;

 de reclameconstructies die alleen gebruikt worden ter gelegenheid van wettelijk voorziene
verkiezingen;



de reclameconstructies, alhoewel zichtbaar van op de openbare weg, geplaatst op
sportterreinen, en gericht naar de plaats van de sportbeoefening.

Artikel 6

Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7

Aangifteplicht

3/6

De aangifte dient jaarlijks te gebeuren en vóór de plaatsing van een nieuwe reclameconstructie.
Aangifteformulieren kunnen op eenvoudig verzoek aangevraagd worden bij de Financiële Dienst van
het stadsbestuur of opgevraagd op de website van de stad Halle via het e-loket : www.halle.be
De eigenaar of de houder van de reclameconstructies stelt binnen de 14 dagen het gemeentebestuur
in kennis van de wijzigingen of verplaatsingen van de reclameconstructies.
Artikel 8
De belastingplichtige is vrijgesteld van aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd
aangeslagen en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven.
Artikel 9

Procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden
ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, 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 dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk in te dienen.
Artikel 10

Belastingverhoging
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met het bedrag van de verschuldigde
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 11

Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 12

Bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening
ervan.
Artikel 13

Bestuurlijk toezicht
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Artikel 14

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016 en vervangt de verordening goedgekeurd door
de gemeenteraad op 17 december 2013.
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Bijlagen
1. Beslissing gemeenteraad 17 december 2013 - belasting op de constructies bestemd of
aangewend voor het dragen van reclame en reclameborden.pdf
2. Collegebeslissing 18 december 2015 - vereenvoudiging belasting op aangiften.pdf

Gekoppelde besluiten
 2015_CBS_00891 - Belastingen op aangifte - Administratieve vereenvoudiging belastingen op
aangifte - Goedkeuring
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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1500 Halle, 23 februari 2016

De secretaris van de gemeenteraad

De voorzitter van de gemeenteraad

mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

de heer Bertrand Demiddeleer

6/6

