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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Tegenwoordig: Maertens Bert: burgemeester 
Maertens Caroline, Himpe Kurt, Feys Lothar, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet, 
Van Essche Ann: schepenen 
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein, 
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik, 
Derumeaux Virginie, Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan, 
Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, Hollevoet Justine, Renier Veerle, 
Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie: raadsleden 
Dehaudt Dries: voorzitter 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

 

24. Belasting op reclameaanplakborden. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad, 

Regelgeving 

-  het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

-  het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 

-  de omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit 

Feiten en motivering 

De financiële toestand van Stad Izegem vergt de invoering van rendabele belastingen.  Alle bepalingen blijven 

het belastingsreglement op reclameaanplakborden blijven ongewijzigd. 

Besluit met algemene stemmen: 

 

Art.1– Termijn 

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de borden, 

geplaatst op het grondgebied van de stad langs de openbare weg of op een plaats in de open lucht, zichtbaar 

van de openbare weg en bestemd voor het voeren van reclame 

 

Art. 2 – Belastbaar feit 

Onder reclameaanplakbord wordt verstaan : iedere constructie, ongeacht uit welk materiaal deze vervaardigd is, 

opgericht voor het aanbrengen van reclame, hetzij door beplakking of vasthechting op een andere wijze, hetzij 

door beschildering van een minimumoppervlakte van één (1) vierkante meter. 

Worden gelijkgestemd met genoemde borden : de muren of gedeelte van muren, afsluitingen die in huur of 

gebruik worden genomen met het oog op aanbrengen van reclame. 

Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet de bedekte totale oppervlakte 

worden beschouwd als één bord, ook indien er verschillende reclames op voorkomen. 

 

Art. 3 – Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de beschikking (vrij gebruik) heeft over het 
aanplakbord, bij ontstentenis daarvan de eigenaar van de grond waarop het bord is geplaatst of de eigenaar van 
de muur of de afsluiting waarop de reclame is aangebracht. 

 

Art. 4 – Grondslag en aanslagvoet 

Het jaarlijkse bedrag van de belasting wordt bepaald per bord en vastgesteld op 

- € 80 per m2 van 1 m2 en kleiner dan 7,5 m2 

- € 160 per m2 vanaf 7,5 m2 en groter 
De gedeelten van m2 worden proportioneel tegen dezelfde aanslagvoet belast 
Per reclameaanplakbord is het maximum bedrag van de belasting vastgesteld op 2.500 euro. 



Voor een bord wordt als belastbare oppervlakte, de nuttige oppervlakte in aanmerking genomen, zijnde de 
oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt, met uitzondering van de omlijsting.  Voor muren en 
afsluitingen beperkt de belastbare oppervlakte zich tot het beschilderde of beplakte deel ervan of tot de 
oppervlakte die bekomen wordt door een rechthoek, gevormd door de uiterste punten. 
Voor constructies waarvan twee of meerdere zijden zichtbaar zijn, dient de oppervlakte van deze zijden 
samengeteld. 
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor heel het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het belastingjaar 
waarop her betrokken bord wordt geplaatst, met uitzondering van hetgeen is bepaald in het navolgend artikel 6. 

 

Art. 5 – Vrijstellingen 

De belasting is niet verschuldigd voor 

- De borden die geplaatst worden na 1 december van het belastingjaar 

- De borden die uitsluitend voorbehouden zijn voor een openbare dienst of door werk of organisme 
zonder winstoogmerk van menslievende, artistieke, letterkundige, wetenschappelijke aard of van 
openbaar nut 

- De borden die uitsluitend gebruikt worden op een bepaalde plaats om aan het publiek de handel of 
nijverheid te doen kennen die daar uitgebaat wordt, de merken van de producten die daar verkocht of 
vervaardigd worden, het beroep dat er uitgeoefend wordt en in het algemeen, de activiteiten die er 
plaats hebben 

- De borden geplaatst door of in samenwerking met de stad 

- De borden die enkel en alleen worden gebruikt ter gelegenheid van wettelijke voorziene verkiezingen 

 

Art. 6 –  Inkohiering 

De belastbare feiten worden vastgesteld door het stadsbestuur. 
De belasting wordt ingevorderd door een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College 
van Burgemeester en Schepenen 
 

Art. 78 – Bezwaarprocedure 

De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen de belasting bij het College van Burgemeester en 

Schepenen, Korenmarkt 10, Izegem volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij 

decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 

 

Art. 8 –  Betaling 

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.  De 
ontvanger zal alleen de dwangmatige uitvoering vorderen voor het niet-betwiste deel van de belastingschuld 

 

Art. 9 – Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 

 
 

Namens de Gemeenteraad, 

De algemeen directeur, 

get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 

get. Dehaudt Dries 

   

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   

De algemeen directeur,   

 

 

 

Jacobus Anton 
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