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05. Belastingreglement op de aanplakborden
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en wijzigingen;
Gelet op de e-mail van 26 maart 2014 van het bestuurlijk toezicht ter verbetering van het reglement;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Beslist eenparig:
Art.1. Met ingang van heden en eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente
een belasting ingesteld op de aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden.
Art.2. Onder aanplakborden wordt verstaan, elke constructie in hetzij welk materiaal, geplaatst langs
de openbare weg of een plaats in openlucht 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 worden gehuurd of gebruikt om er reclame
op aan te brengen.
Art.3. Voor de berekening van de belasting wordt de nuttige oppervlakte van het bord in aanmerking
genomen, zijnde de oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt, met uitzondering van de
omlijsting. Voor de muren is alleen dat gedeelte van de muur belastbaar dat werkelijk voor reclame
wordt gebruikt. Hierbij wordt de bedekte totale oppervlakte beschouwd als één bord, ook indien er
verschillende reclames op voorkomen.
De belasting is verschuldigd voor gans het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het aanslagjaar
waarop het betrokken bord wordt geplaatst, in gebruik wordt genomen of wordt weggenomen.
Art.4. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 50 euro per vierkante meter of gedeelte van
een vierkante meter oppervlakte van het bord.
Art.5. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over het recht om
gebruik te maken van het aanplakbord en in bijkomende orde, als de gebruiker niet is gekend, door de
eigenaar van de grond, de muur, omheining of constructie waarop het bord zich bevindt of waarop de
reclame is aangebracht.
Art.6. De belasting is niet verschuldigd voor:
a. de borden geplaatst door openbare besturen, openbare instellingen of instellingen van openbaar
nut, voor zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd;
b. de borden die alleen worden gebruikt voor notariële aankondigingen;
c. de borden die alleen worden gebruikt ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen;
d. de borden geplaatst door politieke, culturele, sociale en godsdienstige organisaties, wanneer het
gaat om aankondigingen van hun eigen activiteiten op politiek, cultureel, sociaal of godsdienstig vlak,
op voorwaarde dat die borden niet langer dan één maand voor de aankondiging van hun activiteit
worden aangewend;
e. de borden aangebracht op eigendommen waarop slechts melding is gemaakt van de handelsnaam
en het voorwerp van de handelsbedrijvigheid van de eigenaar of de huurder en/of gebruiker van het
betrokken eigendom.
Art.7. De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohieren.
Art.8. Voor het aanslagjaar 2014 is de belastingplichtige gehouden voor 1 juni 2014 spontaan aangifte
te doen op een daartoe bestemd formulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld. Voor
de overige aanslagjaren is de belastingplichtige gehouden om deze aangifte spontaan op 1 februari
van het aanslagjaar te doen.
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De borden geplaatst in de loop van het aanslagjaar moeten worden aangegeven binnen de veertien
dagen na de plaatsing.
Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de
belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, 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 dertig kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
Art.9. De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, na wijzigingen.
Art. 10 Dit belastingreglement vervangt alle voorgaanden terzake.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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