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Reglement betreffende de inning van een provinciebelasting op de
aanplakborden
Artikel 1
Er wordt ten behoeve van de provincie Vlaams-Brabant een jaarlijkse belasting geheven ten laste van de
natuurlijke of rechtspersonen door tussenkomst van wie aanplakborden zijn geplaatst op het
grondgebied van de provincie.
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, waarop reclame
wordt aangebracht door eender welk middel, met inbegrip van de muren en de
omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen.
Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet de bedekte totale
oppervlakte beschouwd worden als één bord, ook indien er verschillende reclames op voorkomen.
Artikel 2
Het bedrag van deze belasting is voor elk bord afzonderlijk vastgesteld op 12,50 euro per m². Elk deel
van een m² wordt beschouwd als een volledige m².
Voor de berekening van de belasting wordt de nuttige oppervlakte van het bord in aanmerking genomen,
dit wil zeggen de oppervlakte die voor het aanplakken kan worden gebruikt, met uitzondering van de
omlijsting.
Wat de aanplakking op de muren of gedeelten van muren betreft, is alleen het gedeelte belastbaar dat
werkelijk voor de reclame wordt gebruikt. Voor de borden met meerdere vlakken wordt de belasting
vastgesteld volgens de oppervlakte van alle zichtbare vlakken.
Artikel 3
Belastingplichtige is de natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over het recht om gebruik te maken van
het aanplakbord en, als de gebruiker onbekend is, de eigenaar van de grond of van de
muur waarop het bord zich bevindt.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor het verschuldigd zijn van de belasting.
Artikel 5
De belasting is niet verschuldigd voor:
a) de aanplakborden vastgehecht aan de handelshuizen en bestemd voor het bevorderen van de
verkoop van hun producten
b) de aanplakborden geplaatst door openbare besturen of openbare diensten
c) de aanplakborden die enkel en alleen gebruikt worden voor notariële aankondigingen
d) de aanplakborden die enkel en alleen gebruikt worden naar aanleiding van bij de wet bepaalde
verkiezingen
e) de aanplakborden geplaatst op sportterreinen en gericht naar de plaats van de sportbeoefening
f) de aanplakborden uitsluitend gebruikt door sociaal-culturele verenigingen.
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Artikel 6
De belastingplichtige ontvangt vanwege het provinciebestuur een aangifteformulier dat hij/zij behoorlijk
moet invullen, ondertekenen en terugsturen vóór de erin vermelde vervaldatum. De belastingplichtige die
geen aangifteformulier heeft ontvangen moet spontaan de gegevens voor de aanslag ter beschikking
stellen aan het provinciebestuur en dit uiterlijk op 30 juni van
het aanslagjaar.
De belastingplichtige die een nieuw bord plaatst moet de gegevens voor de aanslag ter beschikking
stellen aan het provinciebestuur uiterlijk op 31 december van het jaar waarin het bord wordt geplaatst.
De door de belastingplichtige tijdig teruggezonden ingevulde en ondertekende aangifte wordt onderzocht
door het provinciebestuur en zal het voorwerp uitmaken van een inkohiering die door de deputatie
uitvoerbaar wordt verklaard en voor ontvangst wordt bezorgd aan de financieel beheerder.
Artikel 7
Bij gebrek aan aangifte of in geval van laattijdige, onvolledige of onjuiste aangifte kan de
belastingplichtige van ambtswege belast worden volgens de gegevens waarover de administratie
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. De verschuldigde belasting wordt dan
verhoogd met 50 % en zal het voorwerp uitmaken van een kohier dat voor uitvoerbaarverklaring aan de
deputatie zal worden voorgelegd.
Artikel 8
De inning en de invordering van de belasting worden gedaan door de financieel beheerder.
Het bedrag van de belasting moet worden betaald door middel van het overschrijvingsformulier, gehecht
aan het aanslagbiljet.
Artikel 9
De weigering om mee te werken aan een fiscale controle, de weigering om inlichtingen te verschaffen of
de weigering om boeken of bescheiden voor te leggen wordt bestraft met een
administratieve geldboete van 500 euro.
Artikel 10
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij de deputatie.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De
indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de
derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend via
een duurzame drager.
De deputatie of een personeelslid dat speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien
kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel
beheerder. De ontvangstmelding kan via een duurzame drager worden gestuurd.
Artikel 11
Indien wegens een bevel van de overheid of in geval van overmacht het bord verkleind of weggenomen
wordt, kan de belastingplichtige geen aanspraak maken op een belastingvermindering
Artikel 12
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009.

Contact
Dienst provinciebelastingen, tel. 16 26 72 12, belastingen@vlaamsbrabant.be
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