Belastingreglement op aanplakborden voor
publicitaire doeleinden
Goedgekeurd op gemeenteraad van 10 december 2019
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2020tot en met 31 december 2025wordt, per dienstjaar een belasting geheven op de vaste of
verplaatsbare aanplakborden voor publicitaire doeleinden, geplaatst langs de openbare weg, of op een plaats in
open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Artikel 2
Onder aanplakborden wordt verstaan elke vaste of verplaatsbare 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 reclame op aan te
brengen.

Artikel 3
Deze belasting is verschuldigd per aanplakbord en de aanslagvoet van de belasting wordt vastgesteld op € 30,00
per vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter.

Artikel 4
Voor de berekening van de belasting wordt de nuttige oppervlakte voor elk bord apart in aanmerking genomen,
dit wil zeggen de oppervlakte die voor aanplakking kan gebruikt worden met uitzondering van de omlijsting. Voor
de muren evenwel is alleen dat gedeelte van de muur belastbaar dat werkelijk voor reclame wordt gebruikt.

Artikel 5
De belasting is verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht het tijdstip waarop het bord werd opgericht of
geplaatst, met uitzondering van hetgeen wordt beschikt in het volgend artikel 6aen 6h.

Artikel 6
De belasting is niet verschuldigd voor:
a) de borden die opgericht worden na 30 november van het aanslagjaar;
b) de borden geplaatst door openbare besturen, openbare instellingen of instellingen van openbaar nut, voor
zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd;
c) de borden die alleen worden gebruikt voor notariële aankondigingen, bij middel van de bij de wet
voorgeschreven aanplakbrieven of borden bij verkoop van gebouwen;
d) de borden die alleen gebruikt worden ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen;
e) de borden, alhoewel zichtbaar vanaf de openbare weg, geplaatst op sportterreinen en gericht naar de
plaats van de sportbeoefening;
f) de borden die alleen gebruikt worden voor aankondiging van de eigen firmanaam op de plaats waar de
bedrijfsuitbating gevestigd is, of de naam van de aannemer op de bouwwerf;
g) de borden geplaatst door politieke, culturele, sociale of godsdienstige organisaties met zetel in de
gemeente, 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 aangewend worden en voor zover zij geen winstgevend doel nastreven;
h) de borden die voor minder dan één week geplaatst worden, mits voorafgaande aanvraag.

Artikel 7
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die over het recht beschikt om gebruik te
maken van het aanplakbord en in bijkomende orde, als de gebruiker onbekend is, door de eigenaar van de grond,
de muur of de omheining, waarop zich het bord bevindt of de reclame is aangebracht.

Artikel 8
De gemeente vordert de belasting in 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. Met betrekking tot de reclameborden die zich op 1 januari van het aanslagjaar
op het grondgebied van de gemeente Nijlen bevinden, moeten de belastingplichtigen uiterlijk op 1 april van het
aanslagjaar aangifte doen bij het gemeentebestuur door middel van een aangifteformulier dat door het
gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld. Voor elk belastbaar voorwerp dient vermeld te worden : de
ligging of plaatsing, elke verplaatsing, wijziging, vergroting of verkleining en de nauwkeurige oppervlakte of de
nieuwe oppervlakte. De reclameborden geplaatst, aangewend of in gebruik genomen in de loop van het jaar,
moeten binnen de 14 dagen na plaatsing, aanwending of ingebruikneming aangegeven worden.

Artikel 9
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige
ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van
bezwaar en beroep.

