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Directe belasting op de al dan niet 
verlichte uithangborden en op de 
rechtsreeks of onrechtstreeks 
verlichte reclames 

1) Inlichtingen in te vullen 

Naam van de belastingplichtige: …………………………………………………………………….. 

Belastingadres: ………………………………………………………………………………………… 

                          ………………………………………………………………………………………… 

Verzendingsadres van het aanslagbiljet: …………………………………………………………… 

                                                                 …………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… 

Nummer van de onderneming: ………………………………………………………………………. 

Type van firma: Particulier – N.V. – B.V.B.A. – V.Z.W. – Andere: (te verduidelijken) …………. 

2) Uithangborden en reclames 

- Verlichte reclames: Elke aanduiding met permanent karakter zichtbaar van op de openbare 

weg, geplaatst binnen of buiten een gebouw of zijn bijgebouwen, schriftelijk of niet, die tot doel 

heeft publiciteit te voeren voor de handel, de nijverheid of de producten die door andere 

personen dan de uitbater of de eigenaar van het betrokken gebouw vervaardigd of verspreid 

worden en aangesloten is of kan zijn om te allen tijde een bron van energie te verschaffen 

door een eenvoudige koppeling of geplaatst is in de as van een projector, spot of elk ander 

apparaat dat het bord verlicht. 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

- Niet-verlichte reclames: Elke aanduiding met permanent karakter zichtbaar van op de 

openbare weg, geplaatst binnen of buiten een gebouw of zijn bijgebouwen, schriftelijk of niet, 

die tot doel heeft publiciteit te voeren voor de handel, de nijverheid of de producten die door 

andere personen dan de uitbater of de eigenaar van het betrokken gebouw vervaardigd of 

verspreid worden. 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 
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- Verlichte uithangborden: Elke aanduiding met permanent karakter zichtbaar van op de 

openbare weg, geplaatst binnen of buiten een gebouw of zijn bijgebouwen, schriftelijk of niet, 

en die tot doel heeft de handel of de nijverheid bekend te maken welke op een bepaalde 

plaats geëxploiteerd wordt, het beroep dat er uitgeoefend wordt of de activiteiten die er 

plaatshebben en aangesloten is of kan zijn om te allen tijde een bron van energie te 

verschaffen door een eenvoudige koppeling of geplaatst is in de as van een projector, spot of 

elk ander apparaat dat het bord verlicht. 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

- Niet-verlichte uithangborden: Elke aanduiding met permanent karakter zichtbaar van op de 

openbare weg, geplaatst binnen of buiten een gebouw of zijn bijgebouwen, schriftelijk of niet, 

en die tot doel heeft de handel of de nijverheid bekend te maken welke op een bepaalde 

plaats geëxploiteerd wordt, het beroep dat er uitgeoefend wordt of de activiteiten die er 

plaatshebben. 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

- Lichtsnoeren: Snoeren die geen geheel uitmaken van het uithangbord of van de reclame 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

Afmetingen te nemen: Lengte: ………………                               Breedte: …………………… 

3) Verdere inlichtingen 

- Vanaf welke datum is het uithangbord of de reclame in gebruik gesteld? 

……………………………………………………………………………………….. 

- Wenst u dat uw aangifte te geldigblijft voor de volgende dienstjaren? In dat geval zal ze 

automatisch verlengd worden tot op het moment waarop u de herroeping ervan vraagt of 

waarop u de toevoeging of weglating van een uithangbord of reclame aangeeft.. 

 

                                                                         JA - NEEN 

- De belastingplichtige die moeilijkheden zou ondervinden bij het invullen van deze aangifte of die een of andere 

inlichting zou verlangen, kan zich wenden tot de dienst belastingen (02/412.14.34). 

- BELANGRIJK BERICHT: Deze aangifte moet door de aangever behoorlijk ingevuld, gedateerd- en ondertekend 

teruggestuurd worden naar het Gemeentebestuur, dienst belastingen H. Vanhuffelplein 6  te Koekelberg of per 

email belastingen@koekelberg.irisnet.be of per fax 02/414.10.71. Indien deze niet 

teruggestuurd wordt, zal de belasting van de belastingplichtige van ambtswege gevestigd 

worden. (+eventueel administratieve kosten) 

- Handtekening: 
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