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LECOINTRE, T. PORTE, S. CALLEWAERT, C. DEMAN, M. WAIGNEIN, J. 
VANLANGENDONCK, V. DUMORTIER, D. VANDAMME, A. DECALUWE, 
E. BAEKELANDT, F. ELGERS, V. BREYE, raadsleden; 
9 NEEN-stemmen: K. DEBUCK, C. DEPOORTERE, R. NUYTTEN, O. 
DEBOEL, C. GARREYN, P. MINGELS, H. PONNET, S. PRINGELS, A. 
DECLERCQ, raadsleden. 

ARTIKEL 1 

Vanaf 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op 
reclameborden en publiciteitspanelen zichtbaar vanaf de openbare weg, al of niet voorzien van verlichting.
 
 
ARTIKEL 2  
De belasting is van toepassing op reclameborden en publiciteitspanelen, geplaatst op het grondgebied van de 
gemeente, langs de openbare weg of op de openbare weg, of op een plaats in de open lucht,  
wanneer deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, en bestemd voor het voeren van reclame of publiciteit 
op tijdelijke of permanente wijze aangebracht. 
 
Onder reclamebord of publiciteitspaneel wordt verstaan, iedere constructie, ongeacht uit welk materiaal 
deze is vervaardigd, opgericht voor het aanbrengen van reclame of publiciteit, hetzij door beplakking of 
vasthechting op een andere wijze, hetzij door beschildering of enig ander opschrift, met een minimum 
oppervlakte van 1 m². 
Ook borden die tot doel hebben de handel of de nijverheid bekend te maken die op een bepaalde plaats 
geëxploiteerd wordt, of het beroep dat er uitgeoefend wordt of de activiteiten die er plaatshebben alsook de 
aanduidingen die hiertoe rechtstreeks als opschrift zijn aangebracht op het pand (op muren, rolluiken, ramen) 
worden hieronder begrepen. 
 
Ook verplaatsbare constructies geplaatst langs of zichtbaar vanop de openbare weg en waarop publiciteit 
wordt aangebracht, worden beschouwd als publiciteitspaneel. 
 
De muren of gedeelten van muren, afsluitingen, die in huur of in gebruik worden genomen met het oog op 
het aanbrengen van reclame of publiciteit worden gelijkgesteld met publiciteitspanelen.  
Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet de bedekte totale 
oppervlakte worden beschouwd als één paneel, ook indien er verschillende reclames op voorkomen. 
 
Het reclamebord of publiciteitspaneel kan al of niet voorzien zijn van verlichting of verlichtingselementen. 
 
 
ARTIKEL 3 
De belasting is steeds verschuldigd door de eigenaar van de constructie op 1 januari van het aanslagjaar. 
 
Indien deze niet is gekend, is de belasting verschuldigd door de eigenaar van het onroerend goed waarop de 
constructie is geplaatst, hetzij door de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop de reclame is 
aangebracht.  
 
 
ARTIKEL 4 
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
 10,00 euro per vierkante meter nuttige oppervlakte voor reclame borden of publiciteitspanelen zonder 

verlichting; 
 15,00 euro per vierkante meter nuttige oppervlakte voor reclame borden of publiciteitspanelen met 

verlichting; 
 
De minimale aanslag bedraagt 60,00 euro. 
 
Elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter. 
 
 



ARTIKEL 5 
De belastbare oppervlakte wordt bepaald door de nuttige oppervlakte waarin de publiciteit is aangebracht.  
Nuttige oppervlakte is de oppervlakte die voor de aanplakking kan worden gebruikt, met uitzondering van de 
omlijsting.  
Zo de figuur geometrisch onregelmatig is, wordt deze oppervlakte bepaald door de afmetingen van de 
rechthoek, waarvan de zijden door de uiterste punten van de armatuur gaan. 
Voor muren en afsluitingen beperkt de belastbare oppervlakte zich tot het beschilderde of beplakte deel 
ervan, of tot de oppervlakte die bekomen wordt door een rechthoek gevormd door de uiterste punten. 
Voor constructies waarvan twee of meerdere zijden zichtbaar zijn, dient de oppervlakte van deze zijden 
samengesteld. 
 
 
ARTIKEL 6 
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de datum is van ingebruikneming of 
buitengebruikstelling van het uithangbord. 
 
Geen teruggave noch vermindering van belasting wordt verleend wegens verkoop, vernietiging of wegname 
van het belastbaar reclamebord of publiciteitspaneel in de loop van het aanslagjaar of om het even omwille 
van enige reden van dien aard. 
 
 
ARTIKEL 7 
De belasting is niet verschuldigd voor reclameborden of publiciteitspanelen: 

a. met een oppervlakte beperkt tot maximaal één (1) m²; 
b. geplaatst door openbare besturen of openbare diensten, voor zover geen winstgevend doel wordt 

nagestreefd; 
c. geplaatst door verenigingen zonder winstoogmerk van menslievend, artistiek, letterkundig, 

wetenschappelijk of openbaar nut; 
d. geplaatst op sportterreinen en gericht naar de plaats van sportbeoefening, hoewel zichtbaar van op 

de openbare weg; 
e. de gemeentelijke aanplakborden en gemeentelijke aankondigingsborden; 
f. de borden en panelen die uitsluitend worden gebruikt ter gelegenheid van wettelijk voorziene 

verkiezingen; 
g. de uithangborden van erediensten en onderwijsinstellingen, alsook voor uithangborden die door 

wetten voorgeschreven aanduidingen bevatten. 
h. de borden of aanduidingen geplaatst met uitsluitend doel om de handel of de nijverheid bekend te 

maken die op die bepaalde plaats uitgebaat wordt, of het beroep dat er uitgeoefend wordt of 
algemeen, de activiteiten die er plaatshebben, mits deze publiciteit  
- bedrijfsgebonden is; 
- is vastgehecht aan de vestiging of uitbating zelf. 

 
 
ARTIKEL 8 
De belastingplichtige ontvangt van de gemeente een aangifteformulier dat door hem behoorlijk ingevuld en 
ondertekend voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. 
 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden om uiterlijk op 15 januari van 
het jaar volgend op het aanslagjaar, aan de gemeente de voor de aanslag noodzakelijk gegevens ter 
beschikking te stellen. 
 
 
ARTIKEL 9  
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige 
ambtshalve belast worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt onverminderd het 
recht van bezwaar en beroep. 

Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt de bevoegde overheid de belastingplichtige met een 
aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de 



elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag 
van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te lopen de derde werkdag volgend op de 
verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De belasting mag niet  
worden gevestigd voor die termijn verstreken is, behoudens als de rechten van de provinciale of 
gemeentelijke thesaurie in gevaar verkeren ingevolge een andere oorzaak dan het verstrijken van de 
aanslagtermijnen. 
Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de 
door hem ingeroepen elementen. 

Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 50% worden toegepast en 
afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld. 
 
 
ARTIKEL 10 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag of de belastingverhoging bezwaar 
indienen 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 lopen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
 
 
ARTIKEL 11 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt 
door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
 
ARTIKEL 12 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
 
ARTIKEL 13 
Deze belastingverordening zal in drievoud, voor algemeen toezicht, aan de hogere overheid worden 
toegezonden. 
 
 
ARTIKEL 14 
Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet. 
 
Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013. 
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