REGLEMENT:
BELASTING OP NIET-OFFICIËLE
RICHTINGAANWIJZERPLATEN DIENSTJAAR 2019
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 27/11/2018

Artikel 1 :
Er wordt voor het dienstjaar 2019 ten behoeve van de gemeente een belasting geheven
op de bewegwijzeringsborden geplaatst, zowel op openbaar als privaat terrein, ongeacht
de plaatsing gebeurde langs gemeente, provinciale of gewestwegen.
Artikel 2 :
Het taksreglement is van toepassing op volgende bewegwijzeringsborden:
 type F.33a en F.34a bewegwijzeringsborden voor bedrijven of instellingen met
commerciële doeleinden, op afstand en in de onmiddellijke omgeving ervan;
 type F.35 ter bewegwijzering van sportcentra en plaatsen met toeristisch of
ontspannend karakter met commerciële doeleinden;
 type F.37 ter bewegwijzering van kampeer, caravanterreinen en restaurants.
Artikel 3
De bewegwijzeringsborden die op 1 januari zijn geplaatst zullen op het kohier worden
gezet. De belasting bedraagt 75 euro per bewegwijzeringsbord en is verschuldigd door
het bedrijf of de instelling vermeld op het bewegwijzeringsbord.
Artikel 4
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering
inzake rijksbelasting op de inkomsten.
Artikel 5
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 6
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op
straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening
kan gebeuren door verzending of overhandiging. Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde
voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend via een duurzame drager.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de
aanslag.
Artikel 7
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Tegen de beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen kan
beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.
Artikel 8
De vormen, de termijnen evenals de rechtspleging die toepasselijk zijn op de in vorig lid
bedoelde beroepen worden geregeld zoals inzake Rijksinkomstenbelastingen en gelden
voor alle betrokken partijen.
Artikel 9
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk conform de
rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 10
Zijn vrijgesteld voor het lopende dienstjaar, de borden die na 1 oktober werden
geplaatst. De belasting is onverdeelbaar per jaar verschuldigd, ook indien ze na 1 januari
worden weggenomen.
Artikel 11
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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