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GEMEENTEBELASTING OP VASTE EN 

MOBIELE RECLAME 
 
 
Artikel 1 – Heffingstermijn 
Voor een termijn die aanvangt op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025, wordt ten behoeve van de 
stad Sint-Niklaas jaarlijks een gemeentebelasting op vaste en mobiele reclame geheven. 
 
Artikel 2 – Toepassingsgebied 
§ 1. Terminologie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
A. Reclame: 

Elke aanduiding zichtbaar vanaf het openbaar domein die tot doel heeft de handel, de nijverheid of 
het beroep bekend te maken die op een bepaalde plaats uitgeoefend wordt, en elke mededeling die 
rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, 
ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen. 

B. Vaste drager: 
Elke vaste reclameconstructie. 

C. Reclameconstructie: 
Elke constructie of aanduiding, in onverschillig welk materiaal, waarop reclame wordt aangebracht 
door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel, met inbegrip van muren of 
gedeelten van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te 
brengen. 
Hier worden ook vlaggen en spandoeken mee bedoeld. 

D. Vaste reclame: 
Elke reclame op een vaste drager. 

E. Mobiele drager: 
Elk voertuig, paneel of voorwerp dat met behulp van motoren of menselijke kracht verplaatst wordt 
en bestemd of aangewend wordt voor het voeren van reclame. 
Hier wordt mee bedoeld: 
a) motorvoertuigen met of zonder showroom, met of zonder geluidsinstallatie, die rondrijden om 

commerciële reclame te maken en te verspreiden, hierna reclamevoertuigen genoemd; 
b) wagens, vrachtwagens, aanhangwagens en gelijk welk rollend materieel al dan niet gekoppeld 

aan een trekker, met uitzondering van opleggers, waarvan de plaatsing en de opstelling op een 
bepaalde locatie dermate strategisch is dat kan vermoed worden dat ze geplaatst zijn met de 
bedoeling om commerciële reclame te maken en te verspreiden, hierna aanhangwagens 
genoemd. 

Hier wordt niet mee bedoeld de (reclame-)objecten zoals bedoeld in artikel 2 § 1.H van het 
reglement op de gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein. 

F. Mobiele reclame: 
Elke reclame op een mobiele drager. 

G. Bedrijfsactiviteit: 
Het exploiteren van een nijverheids-, ambachts-, landbouw-, tuinbouw- en/of handelsonderneming, 
het verrichten van een economische activiteit op zelfstandige basis, het zelfstandig uitoefenen van 
een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep en/of het zich bezighouden met verrichtingen van 
winstgevende aard of het beheer van roerende en/of onroerende goederen. 

H. Zelfstandige: 
Elke natuurlijke persoon die in hoofd- of bijberoep een bedrijfsactiviteit uitoefent. 

I. Vennootschap: 
Elke rechtspersoon die in hoofd- of bijberoep een bedrijfsactiviteit uitoefent, tot de vereffening 
ervan is afgesloten. 
Onder vennootschap worden niet begrepen de rechtspersonen, bedoeld in de artikelen 180, 181 en 
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182 van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992, met eventuele latere wijzigingen en 
aanvullingen. 

J. Bedrijfsvestiging: 
Elk (gedeelte van een) onroerend goed of geheel van onroerende goederen die samen ruimtelijk één 
complex of entiteit vormen, op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas, waarop zich een 
bedrijfsactiviteit bevindt. 

§ 2. Belastbaar feit 
De belasting wordt gevorderd voor elke vaste en mobiele reclame zoals bedoeld in artikel 2 § 1. 

 
Artikel 3 – Berekeningsgrondslag 
§ 1. Berekening van de belastbare oppervlakte 

A. Voor de vaste reclame wordt de belasting berekend per bedrijfsvestiging op basis van de 
gezamenlijke belastbare oppervlakte van alle vaste dragers op die bedrijfsvestiging samen. 
Per drager wordt de belasting berekend op basis van de oppervlakte van een rechthoek, waarvan de 
zijden raken aan de uiterste punten van de vaste drager. 
Als belastbare oppervlakte wordt genomen, de publicitair nuttige oppervlakte, dit is de volledige 
oppervlakte zonder de lijst. De ruimte tussen letters en woorden of beelden wordt niet afgetrokken. 

B. De belastbare oppervlakte van vlaggen en spandoeken wordt vastgesteld in gestrekte toestand en 
omvat de totale oppervlakte van de vlag of het spandoek. 

C. Voor vaste of mobiele dragers waarvan meerdere zijden zichtbaar zijn, moet de oppervlakte van de 
zichtbare zijden worden samengeteld. 

D. Indien de vaste of mobiele drager niet bereikbaar is om de exacte oppervlakte te kunnen berekenen, 
zal de aanslag gevestigd worden op basis van de oppervlakte, die door de daartoe aangestelde 
ambtenaar werd vastgesteld. 

§ 2. Belastbaarheid 
A. Voor vaste reclame is de belasting ondeelbaar voor het hele aanslagjaar verschuldigd ongeacht het 

tijdstip in de loop van het aanslagjaar, waarop de vaste drager wordt geplaatst of weggenomen. 
B. Voor mobiele reclame via reclamevoertuigen wordt de aanslag berekend per dag dat het 

reclamevoertuig op het grondgebied van de stad rondrijdt. 
Voor mobiele reclame via aanhangwagens is de belasting ondeelbaar voor het hele aanslagjaar 
verschuldigd ongeacht het tijdstip in de loop van het aanslagjaar, waarop de aanhangwagen wordt 
geplaatst of weggenomen. 

C. Indien bewezen wordt dat een vaste of mobiele drager uiterlijk op 31 december van het vorige 
aanslagjaar van het grondgebied van de stad is verwijderd, gaat de hoedanigheid van 
belastingplichtige verloren. 

 
Artikel 4 – Tarieven 
§ 1. Algemeen 

Bij de aanslagvoeten waar de tarieven berekend worden op basis van vierkante meter wordt elke 
begonnen meter, boven de vrijgestelde eerste vierkante meter, beschouwd als een volledige meter. 
Bij tarieven per dag of per jaar wordt bedoeld per begonnen dag of per begonnen jaar. 

§ 2. A. Vaste reclame 45,00 EUR per m² per jaar 
B. Mobiele reclame: 

a) Reclamevoertuig: 
• gelegenheidstoelating 2,70 EUR per m² per dag 
• bij gebruik van een geluidsinstallatie 120,00 EUR per dag 

b) Aanhangwagen 45,00 EUR per m² per jaar 
 
Artikel 5 – Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over het recht om de reclame op 
de drager te beheren en/of te exploiteren. 
Als deze persoon of rechtspersoon niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de eigenaar van de vaste of 
mobiele drager of de eigenaar van de muur, het gebouw, de afsluiting, het voertuig of andere constructie 
waarop de reclame is aangebracht. 
 
 



pag. 3 
gemeentebelasting op vaste en mobiele reclame – versie 19-12-2019 

Artikel 6 – Vrijstellingen 
Van de belasting zijn vrijgesteld: 
§ 1. De reclame door of bevolen door openbare besturen of openbare diensten of onderwijsinstellingen. 
§ 2. De notariële aankondigingen. 
§ 3. De reclame in verband met de verkiezingen van het Europees Parlement, de Federale Kamers, het Vlaams 

Parlement, de Provincieraad en de Gemeenteraad, in de sperperiode bepaald door de respectievelijke 
wetten betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven tot twee weken na de 
verkiezingsdag. 

§ 4. De reclame die hoofdzakelijk verband houdt met de gemeentelijke volksraadpleging in de periode vanaf 
de indiening van het verzoek bedoeld in artikel 206 van het Gemeentedecreet of de beslissing van de 
gemeenteraad, bedoeld in artikel 205 van het Gemeentedecreet tot twee weken na de volksraadpleging. 

§ 5. De reclame op sportterreinen en die uitsluitend gericht is naar de plaats van de sportbeoefening. 
§ 6. De reclame ter gelegenheid van evenementen of soortgelijke activiteiten, zoals bedoeld in het 

gemeentelijk reglement inzake evenementen op openbaar domein, zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 24 februari 2017. 

§ 7. De vaste reclame met een oppervlakte van hoogstens één vierkante meter. 
Voor de mobiele reclame geldt deze vrijstelling niet. 

§ 8. De vaste reclame op een gebouw of een andere constructie, die de naam van de uitbating, exploitant of 
de aard van de exploitatie vermelden of die op één of andere wijze rechtstreeks verwijst naar de ter 
plaatse uitgeoefende activiteit. 
Deze vrijstelling is van toepassing: 
A. Voor de zelfstandige waarvan de domicilie is gelegen op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. 
B. Voor de vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het grondgebied van de 

stad Sint-Niklaas. 
C. Indien A of B niet van toepassing zijn, voor de zelfstandige of de vennootschap die beschikt over 

slechts één bedrijfsvestiging, voor zover deze bedrijfsvestiging is gelegen op het grondgebied van de 
stad Sint-Niklaas. 

 
Artikel 7 – Bepalingen met betrekking tot de fiscale aangifte 
§ 1. Voor alle vaste reclame, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.D: 

A. In het eerste jaar volgend op het oprichten of plaatsen van een nieuwe drager voor vaste reclame, 
zoals bedoeld in artikel 2 § 1.D op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas, ontvangt de 
belastingplichtige vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk 
ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. Eventueel 
kan een alternatieve manier van aangifte (bv. via e-mail, fax, …) worden voorzien. 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden, uiterlijk op 31 
december van het aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter 
beschikking te stellen. 

B. In alle andere gevallen wordt aan de belastingplichtige een aanslagbiljet gestuurd, houdende de 
laatst gekende gegevens op basis waarvan de belastingaanslag is berekend. 
De vraag om vermindering van de aanslag, om welke reden ook, of ontheffing van de aanslag, op 
grond van het bepaalde in artikel 3 § 2.C (stopzetting) of het bepaalde in artikel 6 (vrijstelling), moet 
worden ingediend binnen de drie maanden na de verzending van het aanslagbiljet. De 
belastingplichtige die de vraag om vermindering of ontheffing niet binnen deze termijn indient, 
verliest het recht op vermindering of ontheffing van de belastingaanslag. 
De vraag om vermindering of ontheffing moet uitsluitend gebeuren door aanduiding op de 
achterzijde van het aanslagbiljet en door de nodige bewijsstukken aan te hechten. Het op die manier 
ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanslagbiljet moet binnen de in dit artikel gestelde 
termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-
Niklaas. 

§ 3. Voor alle mobiele reclame, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.F: 
Van zodra door de daartoe aangestelde ambtenaar is vastgesteld dat een drager voor mobiele reclame op 
het grondgebied van de stad Sint-Niklaas is opgesteld, ontvangt de belastingplichtige vanwege het 
stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin 
vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. Eventueel kan een alternatieve manier van aangifte 
(bv. via e-mail, fax, …) worden voorzien. 
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De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden, uiterlijk op 31 
december van het aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter 
beschikking te stellen. 

 
Artikel 8 – Ambtshalve vaststelling 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijnen of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige 
aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van de gegevens 
waarover het stadsbestuur beschikt. 
Daartoe zijn door het college van burgemeester en schepenen personeelsleden aangesteld die bevoegd zijn om 
een controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit 
belastingreglement. 
De overtredingen zoals in alinea 1 hiervoor bedoeld, worden door deze personeelsleden vastgesteld door 
middel van een proces-verbaal. Deze processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en schepenen de 
belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom het gebruikmaakt 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 dagen die volgen op de datum van verzending van 
die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
Als de belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de 
door hem ingeroepen elementen. 
 
Artikel 9 - Belastingverhoging 
De ambtshalve belastingen worden verhoogd met een bedrag ter grootte van 20 % van de ambtshalve belasting. 
 
Artikel 10 – Algemene bepalingen 
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het decreet van 30 
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door 
het college van burgemeester en schepenen. 
 


