
TIJDELIJKE PRIVATISERING VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET MAKEN EN
VERSPREIDEN VAN COMMERCIELE RECLAME

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN TOELATING TOT HET PLAATSEN VAN
RECLAMEOBJECTEN - JAAR 2021

1. Het adres waar het reclameobject zal worden opgesteld

(straat en nummer)

(postcode en gemeente)
2. Soort van toelating waarvoor aanvraag wordt gedaan (gelieve aan te kruisen)

Gelegenheidstoelating (per dag) van…………………
tot…………………….

Bestendige toelating 
kalenderjaar

3. Naam en adres van de aanvrager

(naam en voornaam)

(straat en nummer)

(postcode en gemeente)
4. Beschrijving van het (de) reclameobject(en): Oppervlakte:               

m²

Tarieven:
- Gelegenheidstoelating:  0,90 EUR per m²

per dag
- Bestendige toelating: 166,32 EUR per m²

per jaar

Voor akkoord,
De aanvrager,

............................................................
..

(datum en handtekening)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAK BESTEMD VOOR DE POLITIE

ADVIES POLITIE Verleend te Sint-Niklaas, 
op .......................................

Bevindt  zich  in  de  opgelegde  vrij  te
houden  strook  van  1,50  m  een  paal
(elektriciteit,  telefoon,  signalisatie)  of
andere vaste hindernis?

JA   -   NEEN

Advies:

De Hoofdcommissaris 
van Politie,

........................................

..
(handtekening)



UITTREKSEL UIT DE BELASTING OP DE TIJDELIJKE PRIVATISERING VAN HET
OPENBAAR DOMEIN - TOEPASSINGSGEBIED "RECLAMEOBJECTEN"

1. TOEPASSINGSGEBIED:
Elke tijdelijke privatisering van het openbaar domein waarbij een bord, paneel, banier, beachvlag of een 
ander object geplaatst wordt om de (bedrijfs-)activiteit op die plaats aan te geven of te promotorn, of om 
reclame te maken voor de op die plaats aangeboden producten.

2. TARIEVEN:
A. Gelegenheidstoelatingen:      0,90 EUR  per m² per dag
B. Bestendige toelatingen: 166,32 EUR per m² per jaar
Elke begonnen vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter.

3. BELASTINGSCHULDIGE:
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die uitbater is van de (handels)zaak waar
een (reclame-) object op het openbaar domein wordt geplaatst.

4. AMBTSHALVE VASTSTELLING:
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn 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.

5. BIJKOMENDE BEPALINGEN:
A. In de algemene politieverordening is in hoofdstuk III – Inname van de openbare weg en openbare

plaatsen o.a. bepaald dat:
“Als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2 meter, dient steeds een minimale obstakelvrije
loopweg van 1,50 meter breedte te worden gegarandeerd. 
Als de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1,50 meter en 2 meter, mag slechts 0,50
meter hiervan door obstakels worden ingenomen.” 

B. De toelating die afgeleverd wordt, kan steeds ingetrokken worden en in dit geval zal geen terugbetaling
van de reeds betaalde belasting gebeuren.


