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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 15/12/2021
Referentienummer agendapunt: GR/2021/221

BELASTING OP RECLAMEVOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG - BESLUIT
Toelichting
Dit is een gemeentebelasting op het gebruik van de openbare weg of het openbaar domein voor
publicitaire doeleinden door middel van reclamevoertuigen. Ze is verschuldigd door de persoon die de
reclame voert.
De belasting wordt geheven op aanhangwagens of voertuigen op de openbare weg of het openbaar
domein geplaatst met louter publicitaire doeleinden.
€ 25,00 per dag per voertuig
Aan dit reglement wijzigt niets t.o.v. vorig jaar.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
• Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2020 betreffende het belastingreglement op
reclamevoertuigen op de openbare weg.
• Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
OVERWEGINGEN:
• De financiële toestand van de gemeente.
STEMMING: Met 19 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen,
Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck,
François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Leo Van der Vorst, Mario
Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen), 3 stemmen tegen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz,
Gilles Verbeke), 4 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van
Erum)
BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor een termijn aanvang nemend op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december
2022 een belasting geheven op het gebruik van de openbare weg of het openbaar domein voor
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publicitaire doeleinden d.m.v. reclamevoertuigen, lastens de natuurlijke of rechtspersoon die de reclame
voert.
Artikel 2: Onder reclamevoertuigen wordt verstaan: aanhangwagens of voertuigen, al dan niet uitgerust
met een motor, dewelke op de openbare weg of het openbaar domein worden geplaatst met het oog op
louter publicitaire doeleinden.
Artikel 3: Worden niet als reclamevoertuig aanzien: de voertuigen die publiciteit voeren die betrekking
heeft op de handel of de nijverheid van de vervoerder en bovendien uitsluitend dienen voor het vervoer
van koopwaar, de voertuigen die bijkomstig voorzien zijn van publiciteit en niet met uitsluitend
publicitaire doeleinden de openbare weg gebruiken.
Artikel 4: De belasting wordt vastgesteld op € 25 per dag en per voertuig. Breuken van dagen worden als
volledige dagen geteld.
Artikel 5: De belastingplichtige is gehouden ten minste 24 uren voor het plaatsen van het reclamevoertuig
aangifte te doen aan het gemeentebestuur.
Artikel 6: Deze belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Wanneer de contante
inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 7: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 8: Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake directe rijksbelastingen.

