Financiën - Belasting op de richtingspijlen geplaatst voor commerciële doeleinden Reglement - Hernieuwing - Wijzigingen.
DE RAAD,
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt
opgelegd aan de gemeenten;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het belastingreglement op de richtingspijlen geplaatst voor commerciële doeleinden,
gestemd door de gemeenteraad van 17 december 2013;
Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de
gemeente Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en
beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en
overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om
rekening te houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het
gegronde streven naar een evenwichtige verdeling van de belastingdruk;
Overwegende dat de verspreiding van publiciteit een economische activiteit is, die inkomsten
voortbrengt, welke redelijkerwijze toelaten, dat de fysieke of rechtspersonen die in staat zijn
richtingspijlen voor commerciële doeleinden te plaatsen op het grondgebied van de Gemeente
Vorst, beschikken over bijdragemogelijkheden die hen in staat stellen om de hen ten laste
gelegde belastingen te betalen;
Overwegende dat het tarief van de belasting op de richtingspijlen geplaatst voor commerciële
doeleinden niet gewijzigd werd sinds 2014 en dat het aangewezen is het aan te passen voor
het jaar 2020 conform de evolutie van de gezondheidsindex;
Overwegende dat dit tarief de volgende jaren met 2% per jaar geïndexeerd zal worden tot in
2025;
BESLIST:
Het belastingreglement op de richtingspijlen geplaatst voor commerciële doeleinden als volgt
te wijzigen:

Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot 2025 een belasting gevestigd op de richtingsborden
geplaatst op initiatief van een industrie- of handelsbedrijf :
Worden beoogd :
- de permanente richtingsborden;
- de tijdelijke richtingsborden;

Artikel 2
Het plaatsen van richtingspijlen voor commerciële doeleinden op de openbare weg is
verboden, behalve met voorafgaandelijke toestemming van de bevoegde overheid.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie de vereiste toelating werd
uitgereikt.

Artikel 4
Het belastingtarief is vastgesteld op 1 € per vierkante decimeter, zonder dat dit minder mag
bedragen dan 106,12 € per pijl. De volgende jaren zal het minimum jaartarief, vastgesteld op
1 januari, met 2 % per jaar geïndexeerd worden overeenkomstig de volgende tabel:
2021

2022

2023

2024

2025

108,24 €

110,40 €

112,60 €

114,85 €

117,14 €

De belasting is ondeelbaar en is verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht de datum van
plaatsing van de pijl.

Artikel 5
Wanneer het gemeentebestuur het bestaan van permanente of tijdelijke richtingsborden
vaststelt, stuurt het aan de belastingplichtige een aangifteformulier dat behoorlijk ingevuld en
ondertekend moet worden teruggestuurd vóór de op het formulier vermelde vervaldag.
In geval van betwisting zal de vaststelling door de bevoegde ambtenaar bewijskracht hebben.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft, dient er een aan te vragen
bij het gemeentebestuur.
Wat de tijdelijke richtingsborden betreft, is de belastingplichtige gehouden, uiterlijk de dag
vóór ze geplaatst worden, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke
gegevens kenbaar te maken.

Artikel 6
Indien de aangifte niet binnen de in artikel 5 gestelde termijnen ingediend wordt of in geval
van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtige, zal de
belasting ambtshalve ingekohierd worden.
Vooraleer over te gaan tot de belastingheffing van ambtswege, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, via aangetekend schrijven, de redenen
waarom tot deze procedure overgegaan wordt, de elementen waarop de belastingheffing
gebaseerd is, evenals de wijze waarop deze elementen vastgesteld werden en het bedrag van
de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden van dit
bericht om schriftelijk zijn opmerkingen te laten geworden.
In geval van ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met het dubbele van het
verschuldigde bedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.

Artikel 7
De belastingplichtige ontvangt gratis een aanslagbiljet.
De belasting dient betaald binnen de twee maanden na het versturen van het aanslagbiljet.
Bij niet-betaling binnen de voorgeschreven termijn zullen de invorderingsregels inzake de
inkomstenbelasting toegepast worden.

