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Openbare Zitting
19. BELASTING OP DE AANPLAKBORDEN AANSLAGJAAR 2022-2025
De Raad,
Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het raadsbesluit dd. 9 april 2020 houdende vaststelling van de belasting op de
aanplakborden;
Gelet op de financiële toestand van de Stad;
Overwegende dat het niet de bedoeling is om kleine borden met vermelding van de gegevens van
een ontwerper, een producent of een aannemer te belasten; dat daarom in de definitie van
aanplakborden het volgende opgenomen wordt: “met een minimum oppervlakte van 1 m²” zoals dat
ook vroeger het geval was;
BESLUIT:

18 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het belastingreglement op aanplakborden, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 9
april 2020 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2022.

Art.2.

Er wordt voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 een belasting vastgesteld op borden,
geplaatst op het grondgebied van de stad, langs de openbare weg of op een plaats in de
open lucht, zichtbaar vanaf de openbare weg en bestemd voor het voeren van reclame.

Art.3.

Onder aanplakbord 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
en waarop reclame kan worden aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of
door gelijk welk ander middel, met een minimum oppervlakte van 1 m².
Worden gelijkgesteld met genoemde borden: de muren of gedeelten van muren en de
omheiningen, die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen.

Art.4.

De belasting wordt bepaald per bord en vastgesteld op € 65,00 per m².
Elk gedeelte van een m² wordt als één m² aangerekend.


Voor een bord wordt als belastbare oppervlakte de nuttige oppervlakte in
aanmerking genomen, zijnde de volledige binnenoppervlakte van het bord,
zonder de lijst.



Voor muren en afsluitingen is de belastbare oppervlakte het beschilderde of
beplakte deel ervan, of de oppervlakte die bekomen wordt door de kleinst
mogelijk rechthoek die een reclame in een andere vorm volledig omvat. Hierbij
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moet de totale bedekte oppervlakte beschouwd worden als een bord, ook indien
er verschillende reclames op voorkomen.


Voor constructies waarvan beide zijden zichtbaar zijn, wordt de oppervlakte van
beide zijden samengeteld.

Art.5.

De belasting is ondeelbaar en is voor het gehele aanslagjaar verschuldigd, ongeacht het
tijdstip in de loop van het belastingjaar waarop het bord wordt geplaatst. Wijzigingen in de
loop van het aanslagjaar hebben geen invloed op de belastingaanslag.

Art.6.

De belasting is niet verschuldigd voor:


de borden geplaatst door openbare besturen, openbare instellingen of
instellingen van openbaar nut voor zover geen winstgevend doel wordt
nagestreefd;



de borden die alleen gebruikt worden voor notariële aankondigingen;



de borden die alleen gebruikt worden ter gelegenheid van wettelijk voorziene
verkiezingen;



de borden, alhoewel zichtbaar van op de openbare weg, geplaatst op
sportterreinen en gericht naar de plaats van de sportbeoefening;



de borden met reclame voor het eigen bedrijf geplaatst bij het bedrijf;



constructies op wielen, zoals bv. aanhangwagens, vrachtwagens, enz. met
reclame op.

Art.7.

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of de rechtspersoon, die de beschikking (vrij
gebruik) heeft over het aanplakbord; is deze niet gekend, de eigenaar van de grond waarop
het bord is geplaatst of de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop de reclame is
aangebracht.

Art.8.

De belastingplichtige die zijn aanplakbord(en) verkoopt of overdraagt is verplicht daarvan
aangifte te doen binnen de 14 dagen aan het stadsbestuur en de nieuwe belastingplichtige te
laten kennen.

Art.9.

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet
betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Art.10. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting
bij het college van burgemeester en schepenen. 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.
Art.11. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën en de dienst omgeving.
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