Belastingreglement op de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op
constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame voor de aanslagjaren
2016-2019
Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 19/12/2013 op de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en
op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame voor de aanslagjaren 2014-2019
wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar 2016.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2016-2019 een belasting geheven op de uithangborden zichtbaar
vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame.
Als uithangbord wordt beschouwd elke aanduiding zichtbaar vanaf de openbare weg en die tot doel
heeft de handel of de nijverheid bekend te maken die op een bepaalde plaats geëxploiteerd wordt,
het beroep dat er uitgeoefend wordt of de activiteiten die er plaatshebben.
Artikel 3
De belasting is ondeelbaar en voor gans het jaar verschuldigd door de eigenaar van het uithangbord
of de reclameconstructie ongeacht het tijdstip waarop het uithangbord of de reclameconstructie
wordt geplaatst of weggenomen.
Artikel 4
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Jaar
2016
2017
2018
2019

Tarief per m²
27,00 EUR
27,75 EUR
28,50 EUR
29,25 EUR

De belastbare oppervlakte wordt van alle uithangborden of constructies, zonder af te ronden, eerst
opgeteld. Deze totale som wordt afgerond naar de eerstvolgende volle m².
Artikel 5
De belasting is niet van toepassing voor:
- elke andere bij de wetten en verordeningen voorgeschreven vermelding, voor zover deze geen
oppervlakte beslaat van meer dan 1m²
- de constructies bestemd voor het aanbrengen van aanplakbrieven onderworpen aan de
reglementaire aanplakkingsrechten ten voordele van de concessionaris van de openbare
aanplakdienst
- de constructies bestemd voor een werk of een instelling zonder winstoogmerk van menslievende,
artistieke, letterkundige of wetenschappelijke aard of van openbaar nut
- elke vorm van reclame en/of uithangborden bevestigd aan de binnenzijde van het raam.
Artikel 6
Wordt van de belasting vrijgesteld, een bord per aanslagjaar dat aan volgende voorwaarden
voldoet:

- plat tegen de muur, geplaatst aan het gebouw
- maximum oppervlakte van 0,3 m x 1,0 m
- maximum dikte van 1,5 cm.
Artikel 7
De belastbare oppervlakte wordt als volgt berekend:
- indien het uithangbord of de reclame uit een enkel vlak bestaat: de volledige oppervlakte van dit
vlak
- indien het uithangbord bestaat uit een onregelmatige meetkundige figuur: de kleinste
regelmatige meetkundige figuur waarin het uithangbord of de reclame kan worden gevat
- indien het uithangbord of de reclame uit verscheidene vlakken bestaat: de totale oppervlakte
van alle vlakken die tegelijkertijd of achtereenvolgens zichtbaar zijn
- indien het uithangbord of de reclame uit een volume bestaat: het drievoud van het product van
de hoogte met de grootste breedte ervan
- indien de constructie de achtereenvolgende voorstelling of projectie toelaat van verschillende
teksten of afbeeldingen: zoveel maal de oppervlakte als er verschillende voorstellingen of
projecties zijn.
Artikel 8
De belastingplichtige dient, ongeacht of hij er al dan niet toe werd uitgenodigd, aangifte te doen
van de belastbare oppervlakte bij het gemeentebestuur van Bredene, dienst belastingen.
Voor een nieuw uithangbord dat wordt geplaatst gedurende het aanslagjaar, dient de
belastingplichtige spontaan aangifte te doen binnen de maand na de plaatsing van het uithangbord.
Wanneer de belastingplichtige een aangifteformulier van het gemeentebestuur ontvangt, dient de
aangifte te gebeuren binnen een periode van een maand vanaf de verzending van het
aangifteformulier.
De belastingplichtige die geen of onvoldoende aangifteformulier(en) van het gemeentebestuur
ontving, dient voor 15 oktober van het aanslagjaar bij het gemeentebestuur het (de) vereiste
aanvraagformulier(en) aan te vragen. In dit geval dient de aangifte te gebeuren binnen een periode
van een maand vanaf de terbeschikkingstelling van het aangifteformulier.
Artikel 9
In geval van ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt een door het gemeentebestuur aangesteld
personeelslid, de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen
waarom het gemeentebestuur gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de
belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de
belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen. De belasting mag niet worden gevestigd voor die termijn verstreken is.
In geval van aanslag van ambtswege, wordt de belasting verhoogd:
- met 10% van de ambtshalve ingekohierde belasting bij ontstentenis van kwade trouw of bij een
eerste inbreuk;
- met 25% van de ambtshalve ingekohierde belasting bij kwade trouw of bij een tweede en
volgende inbreuk binnen een periode van drie jaar.
Artikel 10
De belasting en de eventuele belastingverhoging worden ingevorderd door middel van een kohier.

