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STAD MECHELEN
DIRECTE BELASTING OP DE AANPLAKBORDEN
Vergadering van 26 november 2013
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 30 januari
2007.
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019,
wordt een jaarlijkse directe belasting geheven op de aanplakborden.
Onder aanplakborden 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 elk ander middel.
Worden gelijkgesteld met genoemde borden: de muren of gedeelten van muren
en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om reclame erop aan te
brengen.
Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, die de
beschikking (vrij gebruik) heeft over het aanplakbord.
Is de natuurlijke of rechtspersoon niet gekend, dan is de belasting verschuldigd
door:
a)
b)

de eigenaar van de grond waarop het bord geplaatst is of;
de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop de reclame is aangebracht.

Artikel 3 - De belasting wordt ingekohierd op naam van de natuurlijke of rechtspersoon die
de beschikking heeft over het aanplakbord.
Ingeval de belasting dient ingevorderd te worden bij de eigenaar van de grond
waarop het bord is geplaatst of bij de eigenaar van de muur of de afsluiting
waarop de reclame is aangebracht, kan dit gebeuren krachtens hetzelfde kohier
mits aflevering van een nieuw aanslagbiljet op naam van de persoon die
verantwoordelijk kan gesteld worden voor de betaling van de belasting.
Artikel 4 - De belasting wordt vastgesteld per bord op 24,79 euro per m².
Elk gedeelte van een m² wordt als één m² aangerekend.
Voor een bord wordt als belastbare oppervlakte de publicitair nuttige oppervlakte
in aanmerking genomen, zijnde de volledige binnenoppervlakte van het bord,
zonder de lijst.
Voor muren en afsluitingen beperkt de belastbare oppervlakte zich tot het
beschilderde of beplakte deel ervan, of tot de oppervlakte die bekomen wordt
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door een rechthoek, waarbij de uiterste punten van een op een andere wijze
vastgehechte reclame de raakpunten vormen. Hierbij dient de bedekte totale
oppervlakte beschouwd te worden als een bord, ook indien verschillende
reclames erop voorkomen.
Artikel 5 - De belasting is verschuldigd voor gans het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop
van het aanslagjaar waarop het betrokken bord wordt geplaatst of weggenomen,
met uitzondering van hetgeen wordt voorgeschreven in het navolgend artikel 6,
punt a.
Artikel 6 - De belasting is niet verschuldigd voor:
a)

het lopende jaar voor 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;

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;

g)

de borden geplaatst door politieke, culturele, sociale of 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 een maand voor de aangekondigde datum
van hun activiteit aangewend worden.

Artikel 7 - De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden uiterlijk op 30 april van het
aanslagjaar bij een per post aangetekend schrijven of een tegen een
ontvangstbewijs afgegeven bericht aangifte te doen bij het college van
burgemeester en schepenen van het aantal aanplakborden waarover zij op 1
januari van het jaar op het grondgebied van de stad beschikken.
Artikel 8 - De personen die na 1 januari van het aanslagjaar overgaan tot het in gebruik
nemen van aanplakborden, waardoor zij belastingplichtig worden in genoemde
belasting, of die het aanvankelijk aangegeven aantal borden vermeerderen,
dienen hiervan bij een per post aangetekend schrijven of een tegen
ontvangstbewijs afgegeven bericht aangifte te doen bij het stadsbestuur, binnen
de maand die volgt op de ingebruikneming van de borden.
Artikel 9 - De belastingplichtige die zijn aanplakbord(en) verkoopt of overdraagt, is verplicht
dit binnen de veertien dagen bij een per post aangetekend schrijven of een tegen
een ontvangstbewijs afgegeven bericht mee te delen aan het stadsbestuur.
In dit geval mag de voor het lopende jaar betaalde belasting worden
overgedragen op naam van de natuurlijke of rechtspersoon die het nieuw
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verworven beschikkingsrecht over het bord heeft.
Artikel10 - De daartoe beëdigde aangestelden van het stadsbestuur zijn gemachtigd alle
inbreuken op deze verordening vast te stellen.
Artikel11 - Bij gebreke aan aangifte, bij niet-tijdige of onnauwkeurige aangifte door de
belastingplichtigen, wordt de aanslag van ambtswege gevestigd op grond van de
beschikbare gegevens en op de wijze bepaald in artikel 7 van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging worden
toegepast van 50 % op het niet aangegeven gedeelte en afzonderlijk in het
kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld bij een eerste overtreding.
Bij volgende overtredingen zal, onafgezien van het feit of deze overtredingen
plaats hebben binnen eenzelfde aanslagjaar, een verhoging van 200 % worden
toegepast.
Artikel12 - De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel13 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
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