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GEMEENTERAAD 3 DECEMBER 2013 

 

BELASTING OP HET VERWIJDEREN VAN  

NIET-REGLEMENTAIR AANGEPLAKTE AFFICHES 

 

 

Context 

De gemeenteraad stemde op 2/10/2007 een belasting op het verwijderen van niet-reglementair 

aangeplakte affiches. Als het stadsbestuur dit reglement wil aanpassen, moet het opnieuw 

goedgekeurd worden. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 12/11/2013 het voorstel belasting op het 

verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches principieel goed. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 

187 van het gemeentedecreet. 

 

Juridische grond 

Het gemeentedecreet 

Het decreet van 30/5/2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

Argumentatie 

Het plakreglement is uitgetekend op basis van het systeem ‘plakken door de gemeentediensten’. Het 

verwijderen van niet-reglementaire aangeplakte affiches aangeplakt door de organisator zelf 

brengen kosten met zich mee. De stad wil een financiële vergoeding eisen voor de overtreder. Deze 

belasting verlicht de financiële behoefte van de stad. 

 

 

BESLUIT 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting op het verwijderen van 

affiches die aangeplakt zijn in strijd zijn met de wet of met het plakreglement. 

 

2. Belastingplichtige 

 

De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke voor de niet reglementaire aanplakking of, als 

deze niet gekend is, door de organisator van de activiteit, zoals deze vermeld moet zijn op de affiche. 

Ook de handelsnaam, het logo of embleem worden als identificatie aanvaard. 

 

3. Grondslag en tarief 

 

De stad berekent de belasting op de volgende manier:  

 

De aanslagvoet wordt vastgesteld op 30,00 euro per begonnen A1-ruimte, ongeacht of deze ruimte 

volledig ingevuld werd of niet. De invulling van de A1-ruimte wordt berekend over het geheel van 

alle plakzuilen waarop de affiches niet reglementair aangeplakt werden. 

 

4. Vrijstellingen 
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De belastingplichtige kan geen vrijstelling krijgen van betaling. 

 

5. Kohierbelasting 

 

De stad 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. 

 

6. Procedure 

 
De vestiging en invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het decreet van 

30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

7. Bezwaren 

 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden 

ingediend en gemotiveerd. De belastingplichtige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 

maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet. 

 

 


