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Titel 
Agendapunt:  Belasting op aanplakborden: 2020-2025 

  

Toelichting 
 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 

periode. De belasting op aanplakborden wordt verlengd in de komende legislatuur.  
 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
Gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2014 
 

Feiten en context 
niet van toepassing  
 
Juridische grond 
o artikel 170, §4 van de Grondwet 
o het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 

41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  
 
Advies 
niet van toepassing 
 
Argumentatie 

De financiële toestand van de gemeente vereist dat er een belasting op 
aanplakborden wordt geheven. 
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 gebruikt worden ter gelegenheid van de door de overheid 
voorziene verkiezingen; 
d) de borden, hoewel zichtbaar vanaf de openbare weg, geplaatst op 
sportterreinen en gericht naar de plaats van de sportbeoefening; 
e)de borden die alleen gebruikt worden voor de aankondigingen van de eigen 

firmanaam op de plaats waar de bedrijfsuitbating gevestigd is; 
f)de borden geplaatst door politieke, culturele, sociale of godsdienstige organisaties 
wanneer het gaat om aankondigingen van hun eigen activiteiten op publiek, 
cultureel, sociaal of godsdienstig vlak, op voorwaarde dat die borden niet langer 
dan een maand voor de aankondiging van hun activiteit aangewend worden; 
 

 
Financiële gevolgen 
Financiële gevolgen voorzien  2025B2-3 
 

Besluit 



 
Artikel 1 - bedrag 
Er wordt voor een periode die aanvangt op 01.01.2020 en eindigt op 31.12.2025 een 

gemeentebelasting geheven op de aanplakborden.  
Onder aanplakborden wordt verstaan elke constructie onverschillig welk materiaal, 
waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of 
door elk ander middel, met inbegrip van muren en gedeelten van muren en de 
omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen. 
Voor de muren en gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet 

de bedekte totale oppervlakte beschouwd worden als één bord, ook indien er 
verschillende reclames op voorkomen. 
 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 27,5 EURO per m² voor 
aanplakkingen tot en met 30 dagen. 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 55 EURO per m² voor aanplakking 

langer dan 30 dagen. 
Elke begonnen m² wordt als 1 m² beschouwd. 
 
Indexatie vanaf  01/01/2021 

De bedragen van de belasting worden jaarlijks geïndexeerd vanaf 01/01/2021, 
hiervoor zal als basis gebruik gemaakt worden van de consumptieprijs index 

november 2019 (basis 2013) 
 
De indexatie gebeurt als volgt:  
De belasting bedraagt  
27,5 euro per m² voor aanplakkingen tot en met 30 dagen x (consumptieprijs index 
november aanslagjaar-1/consumptieprijs index november 2019)  

55 euro per m² voor aanplakkingen langer dan 30 dagen x (consumptieprijs index 
november aanslagjaar-1/consumptieprijs index november 2019)  
 
Elke index aanpassing zal  ertoe leiden dat het verschuldigde bedrag steeds 
afgerond wordt naar de dichtstbijzijnde 0,05 euro. 

 
Artikel 2 - berekening 

Voor de berekening van de belasting wordt de nuttige oppervlakte van het bord in 
aanmerking genomen, d.w.z. 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. 
De gemeentelijke diensten zullen dagelijkse controles uitvoeren over het 
grondgebied van Hemiksem en op basis van een foto met vermelding van de datum 
waarop ze werd genomen, controleren over welke periode het aanplakbord belast 
zal worden. 
 

Artikel 3 - belastingplichtige 
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 niet bekend is, door de eigenaar van de grond of de muur waarop zich 
het bord bevindt. 
 

Artikel 4 - vrijstellingen 

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 gebruikt worden ter gelegenheid van de door de overheid 
voorziene verkiezingen; 
d) de borden, hoewel zichtbaar vanaf de openbare weg, geplaatst op 

sportterreinen en gericht naar de plaats van de sportbeoefening; 
e)de borden die alleen gebruikt worden voor de aankondigingen van de eigen 
firmanaam op de plaats waar de bedrijfsuitbating gevestigd is; 
f)de borden geplaatst door politieke, culturele, sociale of godsdienstige organisaties 
wanneer het gaat om aankondigingen van hun eigen activiteiten op publiek, 
cultureel, sociaal of godsdienstig vlak, op voorwaarde dat die borden niet langer 

dan een maand voor de aankondiging van hun activiteit aangewend worden; 
 
Artikel 5 - algemeen 

De belastingplichtige doet aangifte via het daartoe bestemd aangifteformulier. 
 
Artikel 6 - ambtshalve inkohiering 

Bij gebrek aan aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt 
de belastingplichtige ambtshalve ingekohierd volgens de gegevens waarover het 
gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.  
 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het 
college 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 dagen volgend op de 
datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 
dragen. 

 
De ambtshalve inkohiering zal verhoogd worden met een percentage van 10% van 
de verschuldigde belasting. Het bedrag van die belastingverhoging wordt gelijktijdig 
en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd. 
 

Artikel 7 - bezwaar 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college 
van burgemeester en schepenen.  
 
Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 
•het bezwaar wordt in gediend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger 

•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 
belastingen@hemiksem.be 
 
Artikel 8 - inning 

Deze belasting wordt door middel van een kohier ingevorderd. Het belastingkohier 
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 

schepenen.  
De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.  
 
Artikel 9 -Toezicht houdende overheid 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017. 
 
 

Opmerkingen algemeen directeur 
 


