Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor reclamedoeleinden voor de
aanslagjaren 2017-2019
Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 op het gebruik van het openbaar domein voor
reclamedoeleinden voor de aanslagjaren 2016-2019 wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar 2017.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2017-2019 een belasting geheven op het gebruik van het openbaar
domein voor reclamedoeleinden:
a) door middel van personen of dieren die reclame maken door het dragen van o.a. borden,
spandoeken of reclamemateriaal
b) door het uitdelen van prospectussen, reclamefolders, flyers, e.d.
c) door het uitdelen van reclameartikelen, stalen, monsters, e.d.
d) door middel van luidsprekers en aankondigingsvoertuigen
e) door reclamevoertuigen of aanhangwagens
f) door het geven van openluchtvertoningen of manifestaties en strandspelen of wedstrijden,
vertoningen, e.d.
Artikel 3
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder reclamevoertuig verstaan een voertuig of
aanhangwagen waarop reclame staat van of voor een firma of een product, of dat gebruikt wordt
voor andere reclame.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de persoon voor wiens rekening de reclame wordt gemaakt. De
persoon die de reclame maakt is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 5
De belasting wordt als volgt vastgesteld:

a)

b)

c)

d)

e)

voor personen of dieren, dragers van
reclamemateriaal
per persoon of per dier per dag
voor het uitdelen van prospectussen,
reclamefolders, flyers, e.d.
per dag
voor reclameartikelen, stalen, monsters, e.d.
per dag
voor
voertuigen
met
geluidsinstallatie,
luidsprekers of andere apparaten
per voertuig of per apparaat per dag
voor reclamevoertuigen

Jaar
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

Tarief
38,00 EUR
39,00 EUR
40,00 EUR
379,25 EUR
387,00 EUR
394,75 EUR
379,25 EUR
387,00 EUR
394,75 EUR
379,25 EUR
387,00 EUR
394,75 EUR

f)

-

per dag per voertuig

-

per drie maanden per voertuig

-

per kalenderjaar per voertuig

voor het maken van reclame door het geven
van openluchtvertoningen of manifestaties en
strandspelen of wedstrijden, vertoningen, e.d.
per vertoning of manifestatie

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

38,00 EUR
39,00 EUR
40,00 EUR
568,50 EUR
580,00 EUR
591.75 EUR
812,25 EUR
828,50 EUR
845,25 EUR
189,75 EUR
193,75 EUR
197,75 EUR

Artikel 6
De belastingplichtige die wordt belast op grond van artikel 2f genoemde kan op dezelfde dag en op
hetzelfde terrein niet nogmaals worden belast op grond van artikel 2b en artikel 2c.
Artikel 7
§1. De belasting is niet van toepassing op:
- de reclamevoertuigen die via de kortst mogelijke weg door de gemeente trekken
- aanplakbrieven of reclameborden die in bijkomstige orde bevestigd zijn op voertuigen die voor
andere doeleinden op de openbare weg rijden zoals autobussen, trams en leveringsvoertuigen,
personenwagens en bromfietsen.
§2. Vrijgesteld van deze belasting zijn:
a) de reclame uitgaande van of bevolen door de Staat, de provincie, de gemeente of andere
openbare instellingen
b) de reclame gemaakt door instellingen van openbaar nut of door liefdadigheidsinstellingen met
het oog op hun werking, die georganiseerd wordt zonder winstbejag en waarvan de opbrengst
aangewend wordt voor een liefdadig doel
c) de publiciteit gemaakt ter aankondiging van culturele en sociale activiteiten en
sportmanifestaties, georganiseerd op het grondgebied van de gemeente en waarvan het
ontegensprekelijk gekend is dat er geen financieel doel wordt nagestreefd
d) de publiciteit uitgaande van gemeentelijke raden of van verenigingen voor het aankondigen van
activiteiten die georganiseerd worden in samenwerking met het gemeentebestuur.
§3. De onder §2b,c en d vermelde vrijstellingen worden uitdrukkelijk aangevraagd door de
belanghebbende instellingen of verenigingen.
Artikel 8
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning
niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

