GEMEENTEBELASTING OP HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG VOOR PUBLICITAIRE DOELEINDEN – 2014 T/M 2019 –
GOEDKEURING.
BESLIST :
Art.1.- Vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019 wordt ten voordele van de gemeente een gemeentebelasting
gevestigd op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden.
Onder openbare weg wordt verstaan : alle openbare wegen, pleinen en domeingronden (strand, bos, duin).
Art.2.- De belasting wordt op volgende grondslag vastgesteld :
a) het inrichten van openluchtvertoningen of -manifestaties, zoals strandspelen of -wedstrijden, vertoningen, enz. :
- per éénmalige vertoning of prestatie :
* wijk Vosseslag : € 50,00;
* wijk Harendijke : € 50,00;
* rest van de gemeente : € 250,00;
b) publiciteit door middel van personen, dieren,
- per persoon of dier en per kalenderdag : € 25,00.
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c) publiciteit door het ronddelen van prospectussen, monsters, strooibiljetten of andere reclameartikelen (met uitsluiting van de huis aan
huisbedeling) :
- per verdeler en per kalenderdag : € 250,00.
d) het rondrijden van reclamevoertuigen, aankondigingsvoertuigen, aanhangwagens of gelijkaardige voertuigen :
 die GEEN gebruik maken van luidspreker(s) :
- per kalenderdag en per voertuig :
€ 50,00;
- per week en per voertuig :
€ 250,00;
- per maand en per voertuig :
€ 745,00;
- per 3 maand en per voertuig :
€ 1.240,00.


die WEL gebruik maken van luidspreker(s) :
- per kalenderdag en per voertuig : € 150,00.
De maximum zendtijd per kalenderdag bedraagt 4 uren, d.w.z. twee uren in de voormiddag tussen 10 uur en 12 uur en twee uren in
de namiddag tussen 16 uur en 18 uur.
Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als één volle dag.

e) het parkeren van reclamevoertuigen, aanhangwagens of gelijkaardige voertuigen: € 100,00/m²/jaar. De belastbare oppervlakte is de
oppervlakte die voor publiciteit kan worden gebruikt.
f) het plaatsen op de openbare weg, vanuit commercieel oogpunt, van een bord, constructie, spandoek, onder welke vorm of materiaal dan
ook: € 125,00 per zichtbare zijde/per jaar.
g) het plaatsen op de openbare weg, vanuit commercieel oogpunt van een vlag : € 125,00/per jaar.
Art.3.- De belasting is solidair verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de publiciteit wordt gemaakt, door de
natuurlijke of rechtspersoon die ze maakt en door de verantwoordelijke uitgever.
Art.4.- Zijn van de betaling der belasting vrijgesteld :
a) de reclame uitgaande van of bevolen door de staat, het gewest, de provincie, de gemeente of door de gemeente gepatroneerde
organisaties of openbare instellingen;
b) de reclame gemaakt door instellingen van openbaar nut of door liefdadige instellingen met het oog op een werking, die ingericht is zonder
winstbejag en waarvan de opbrengst aangewend wordt voor een liefdadig doel;
c) de publiciteit gemaakt naar aanleiding van wijkfeesten, braderieën, beurzen, kunsttentoonstellingen en andere sport- of culturele
manifestaties georganiseerd door of met medewerking van het gemeentebestuur De Haan;
d) de publiciteit gemaakt bij de organisatie van sport- of culturele manifestaties in andere gemeenten, door toedoen van de desbetreffende
gemeentebesturen;
e) de reclamevoertuigen die de gemeente doortrekken, zonder vrijwillig stil te houden, langs de Blankenbergsesteenweg, de Ringlaan, de
Brugsesteenweg, de Nieuwe Rijksweg, de Koninklijke Baan, de Brugse Baan;
f) de reclamevoertuigen die koopwaar moeten laden of lossen bij plaatselijke handelaars of als verkoopwagen fungeren op de plaatselijke
markten;
g) de kiespropaganda uitsluitend gevoerd ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen.
De vrijstellingen bedoeld onder litt. b), c) en d) en ten voordele van de door de gemeente gepatroneerde organisaties worden toegestaan bij
besluit van het college van burgemeester en schepenen, op uitdrukkelijke aanvraag van de belanghebbende inrichting, vereniging, persoon,
comité of raad.
Art.5.- Voor de belastingen vermeld onder art. 2 e) t/m 2 g) is de belasting verschuldigd voor heel het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van
het aanslagjaar waarop de betrokken publiciteit wordt gevoerd.
Art.6.- Onverminderd de verplichtingen opgelegd door de wetten en politiereglementen, is ieder natuurlijk of rechtspersoon die reclame
wenst te maken op de openbare weg door middel van de in art. 2 bedoelde middelen, voorafgaandelijk verplicht toelating te vragen bij het
college van burgemeester en schepenen. De machtiging moet vertoond worden op verzoek van de politie of een daartoe gemachtigde
ambtenaar. De bedoelde machtiging wordt afgeleverd bij vereffening van de verschuldigde belasting. Ingeval de openbare weg gebruikt

wordt voor publicitaire doeleinden zonder dat een voorafgaandelijke vraag werd ingediend en een machtiging werd verleend, is de belasting
verschuldigd op het ogenblik van het gebruik van de openbare weg.
Art.7.- Voor de belastingen vermeld onder art. 2.a) t/m 2.d) dient de belastingplichtige een toelating te hebben bekomen.
Voor de belastingen vermeld onder art. 2.e) t/m 2.g) ontvangt de belastingplichtige vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat
door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum dient teruggestuurd.
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige kan
de belasting ambtshalve worden gevestigd op basis van gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van
bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vestiging van de belasting, 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 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van die
betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
In geval van aanslag van ambtswege wordt de belasting vermeerderd met een belastingverhoging. Bij ontstentenis van kwade trouw en bij
eerste inbreuk wordt een belastingverhoging van 5 % toegepast. Bij kwade trouw en bij een tweede en volgende inbreuk binnen een periode
van 3 jaar wordt een belastingverhoging van 25 % toegepast.
Art.8.- De vestiging en de invordering van de belastingen vermeld onder art. 2 e) t/m 2 g) en eventueel de belastingverhoging zal geschieden
door middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.
De overige belastingen worden contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebrek aan betaling binnen de voorgeschreven
termijn, wordt de belasting gevestigd en ingevorderd door middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008, en latere wijzigingen.
Art.9.- Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

