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uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
Gemeenteraad

18 december 2017

Algemene financiering - belasting op reclame met luidsprekers
Aanslagjaren 2018 en 2019
aanwezig

Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;
Koen LOËTE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob
D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul
VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris

De Gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende heffing van een
contantbelasting op reclame met luidsprekers
Overwegende dat van deze beslissing kennis werd genomen door de Provinciegouverneur

;

Overwegende dat de vestigingstermijn van deze belasting vervalt op 31 december 2017 en dat om het
evenwicht van de gemeentebegroting te bereiken, het noodzakelijk is de inkomsten van deze belasting te
behouden ;
Gelet op artikel 170 54 van de Grondwet

;

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 de omzendbrief dd. 10 juni 2O11 van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands
bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse rand houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op de financièle toestand van de stad

;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tot het heffen van belastingen ontleent aan
artikel 170 S 4 van de Grondwet: dat het haar toekomt in het kader van haar fiscale autonomie om de bases
en de grondslag te bepalen van de belastingen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt in functie van de
behoeften waarin zij meent te moeten voorzien, onder de enige beperking opgelegd door de Grondwet, te
weten de bevoegdheid van de wetgever om de gemeenten te verbieden bepaalde belastingen te heffen ; dat
onder voorbehoud van de uitzonderingen bepaald door de wet, de gemeentelijke overheid onder het toezicht
van de voogdijoverheid de basis kiest van de belastingen die ze heft;
Overwegende dat zowel de bepaling van de belastbare materie alsook deze van de belastingplichtigen
behoort tot de fiscale autonomie toegekend aan de gemeentelijke overheid; datzij in deze materie beschikt
over een discretionaire bevoegdheid , die zij uitoefent, rekening houdend met haar specifieke financiële
behoeften;
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Overwegende dat de Gemeenteraad het nuttig heeft geoordeeld de door dit reglement beoogde reclame met
luidsprekers te belasten teneinde zich aanvullende inkomsten te verschaffen ter financiering van de uitgaven
van algemeen nut waaraan de gemeente het hoofd dient hoofd te bieden;

Overwegende dat reclame met luidsprekers ook ongemakken veroorzaken en bijkomende uitgaven voor de
Stad met zich brengen, meer bepaald inzake de aanpak van geluidshinder die tot de bevoegdheid van de
gemeenten behoren ;

Overwegende dat het dan ook gegrond is een deel van deze kosten te financieren door een
belastingreglement ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen

BESLUIT

;

:

Artikel I
Het reglement van de contantbelasting op reclame met luidsprekers
bijlage aan deze beslissing gevoegd, wordt goedgekeurd.

-

aanslagjaren 2018 en 2019, als

Artikel2
Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 betreffende de contantbelasting op reclame met
luidsprekers - aanslagjaar 2017 - wordt opgeheven.

Artikel3
Dit besluit zalworden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet
en treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking ervan.

Namens de gemeenteraad,
De stadssecretaris,

De voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN

get. Odette VAN HAMME
Voor eensluidend uittreksel

:

Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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CENTRUMSTAD

Contantbelasting op reclame met
luidsprekers - aanslagjaren 2018 en 2019
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
1B december 2017.

Artikel

1

Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 wordt een belasting geheven op het maken van reclame door middel

van luidsprekers.
De belasting is verschuldigd door diegene die op de openbare weg toestellen of voertuigen met
luidsprekers laat staan, doet rondrijden of draagt met het oogmerk reclame te maken.
De belasting bedraagt 10,00 EUR per uur en per toestel of voertuig, met een minimumaanslag van
20,00 EUR.
Artikel2
Van deze belasting worden vrijgesteld : de uitzendingen gedaan met een uitgesproken liefdadig of nietcommercieel doel.

Artikel3
De belasting wordt contant betaald ofwel tegen afgifte van een betalingsbewijs ofwel door overschrijving op
een bankrekening van de stad Eeklo.

lndien niet contant wordt betaald, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Het kohier wordt vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel4
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Hetbezwaarmoet@,schriftelijkwordeningediendenwordengemotiveerd
De indiening moet gebeuren, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum
van de contante inning of ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de
verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Het bezwaar wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt:
1" de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige;
2' het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen;
3' eventueel de uitdrukkelijke vraag om gehoord te worden op de hoorzitting.
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