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STAD MECHELEN
INDIRECTE BELASTING OP HET MAKEN VAN PUBLICITEIT VOOR COMMERCIELE
DOELEINDEN OP DE OPENBARE WEG.
Vergadering van 16 december 2019
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing en aanpassing van het bestaand reglement
d.d. 25 maart 2014.
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2020, voor een termijn eindigend op 31 december 2025,
wordt een indirecte belasting geheven voor het maken van publiciteit voor
commerciële doeleinden op de openbare weg.
Artikel 2 - De belasting bedraagt voor het maken van publiciteit voor commerciële
doeleinden op de openbare weg
-

per draagbaar toestel of publiciteitspersoon: ................... 100,00 euro per dag
per rijdend voertuig: ......................................................... 200,00 euro per dag
voor publiciteit met luidspreker of muziek: ....................... 200,00 euro per dag
bij middel van een publiciteitsstand:……………………..300,00 euro per dag
met een maximum van 40 m² en 50,00 euro per extra m²
per opengestelde werfkast (63A):………………………...100,00 euro per dag
standgeld eigen generator:…………………………………36,00 euro per dag

Artikel 3 - De belasting is contant eisbaar en verschuldigd door de maker van de publiciteit.
De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk melding doen bij het
stadsbestuur. Bij gebrek aan contantbetaling zal van ambtswege worden
overgegaan tot inkohiering.
Artikel 4 - De beëdigde aangestelden van het stadsbestuur zijn gemachtigd alle inbreuken
op deze verordening vast te stellen.
Artikel 5 - De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 6 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
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Algemeen directeur,
(get.) Erik Laga

De Voorzitter,
(get.) Fabienne Blavier

