
 

 

Belasting op aanplakborden. 
 

 

Artikel 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse belasting 

geheven op de aanplakborden. Onder aanplakborden wordt verstaan elke 

constructie in onverschillig welk materiaal, geplaatst langs de openbare weg, 

of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg, 

waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting, 

schildering of door elk ander middel, met inbegrip van muren of gedeelten 

van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er een 

reclame op aan te brengen. 

 

Artikel 2. Worden van de belasting vrijgesteld: 

- de borden bestemd voor het aanbrengen van aanplakbrieven die 

onderworpen zijn aan de reglementaire aanplakkingsrechten ten voordele 

van de concessionaris van de openbare aanplakdienst. 

 - de publiciteitsborden die uitsluitend gebruikt worden op een bepaalde 

plaats om aan het publiek de handel of de nijverheid te doen kennen die 

daar uitgebaat wordt, de merken van de produkten die daar verkocht of 

vervaardigd worden, het beroep dat er uitgeoefend wordt en, in het 

algemeen, de activiteiten die plaatshebben. 

- de borden welke uitsluitend voorbehouden zijn voor een openbare dienst of 

voor een werk of organisme zonder winstoogmerk van menslievende, 

artistieke, letterkundige, wetenschappelijke aard of van openbaar nut. 

 

Artikel 3. Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld op € 25 per vierkante 

meter of gedeelte van een vierkante meter nuttige oppervlakte van het bord. 

De nuttige oppervlakte is de oppervlakte die voor aanplakking kan worden 

gebruikt, met uitzondering van de omlijsting. Voor de muren is evenwel alleen 

dat gedeelte van de muur belastbaar dat werkelijk voor reclame wordt 

gebruikt. 

 

Artikel 4. De belastingplichtige is ertoe gehouden jaarlijks het aangifteformulier in te 

dienen bij het gemeentebestuur binnen een termijn van 1 maand na 

ontvangst van dit formulier. Dit formulier wordt vastgesteld door het college 

van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 5. Belastingplichtige is hoofdzakelijk de natuurlijke of rechtspersoon die beschikt 

over het recht om gebruik te maken van het aanplakbord en, in bijkomende 

orde, als de gebruiker onbekend is, de eigenaar van de grond of van de muur 

waarop zich het bord bevindt. 

 

Artikel 6. Bij gebrek van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, 

onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige belast volgens 

de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, behoudens het recht 

van bezwaar of beroep en onverminderd de bij wetten en reglementen 

bepaalde vervolgingen en straffen. 

 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling 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 ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig 

worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 

januari van het aanslagjaar.  Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij 

overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of 

met de bedoeling schade te betrokkenen. 

 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op 

de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk 

voor te dragen. 

 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk 

aan de verschuldigde belasting. 

 

Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 

 

Artikel 7. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Artikel 8. Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde 

onderwerp op. 
 


