
21 DECEMBER 2006 
Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel 
gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot 
opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende 
verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten 
 
De aanplakkingtaks op affiches met een oppervlakte van kleiner dan één vierkante meter 
wordt eveneens afgeschaft. Tot nu toe waren deze onderworpen aan een fiscale zegel van tien 
eurocent, maar de administratieve kosten van deze belasting waren niet in verhouding tot de 
opbrengst ervan. 
 
Artikelen 228 tot 240/7 
Deze artikelen regelen de belasting voor aanplakking. 
De aanplakkingtaks op plakbrieven met een oppervlakte van kleiner dan één vierkante meter 
wordt afgeschaft en de mogelijkheid tot betaling met fiscale zegels verdwijnt. 
Artikel 228 regelt de betalingsmodaliteiten van de aanplakkingstaks. Het voormalig artikel 
236 van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen ligt aan de basis 
van dit artikel. 
Artikel 229 bepaalt het ogenblik waarop de betaling van de taks uitwerking heeft. Voormalig 
artikel 236bis van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen ligt aan 
de basis van dit artikel. 
De betaling door middel van fiscale plakzegels is geschrapt. Daarom wordt artikel 230 van de 
algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen geschrapt. 
Artikel 231 voorziet dat de reclame en plakbrieven niet mogen aangebracht of aangeplakt 
worden zolang er geen aangifte is gedaan. 
Artikelen 232 en 233 definieren de beoogde reclame en plakbrieven. 
Artikelen 234 tot 238 bepalen de modaliteten en de procedure van de periodieke aangifte. De 
verwijziging naar fiscale zegels is geschrapt. 
Artikel 239 voorziet de verplichting om een register bij te houden van de plakbrieven en de 
betaling van de taksen. 
De artikelen 240/2 tot 240/7 regelen de modaliteiten van terugbetaling. De verwijziging naar 
fiscale zegels vervalt. 
Artikelen 240/7bis tot 240/7sexies 
 
Titel XIV : Belasting voor aanplakking 
 
Artikel 228 
 
De belasting voor aanplakking wordt bij een der volgende wijzen gekweten:  
1°  het aanbrengen en onbruikbaar maken van de kleefzegel op de plakbrief of dezes 

buitengewone zegeling; 
 
2°  het aangeven van de plakbrief te daartoe aangesteld kantore en de storting der taks op dit 

kantoor; 
 
3°  het aanbrengen en onbruikbaarmaken van de kleefzegel op de factuur die betrekking heeft 

op het leveren der plakbrieven door de fabrikant dezer. 
Sectie 1 : Betaling van de taks door het aanbrengen van de kleefzegel of van het 
buitengewoon zegel op de plakbrief 



 
 
Artikel 229 
 
Voor alle plakbrieven andere dan de reclamen op muren, de lichtaankondigingen en de 
plakbrieven bedoeld door artikelen 191 en 192 der samengeordende wetten, wordt de taks 
gekweten onverschillig hetzij door de buitengewone zegeling , indien de plakbrief feitelijk de 
afdruk ervan kan ontvangen, hetzij door het aanbrengen en het onbruikbaarmaken van de 
kleefzegel.  
De zegel moet op de voorkant van de plakbrief voorkomen.  
-------------------- 
Gewijzigd bij art. 9 R.B. 25 november 1947 (B.S., 3 december 1947),  
met ingang van 3 december 1947 (art. 13). 
Artikel 230 
 
Indien de belasting gekweten wordt bij middel van een kleefzegel moet die zegel geplakt en 
vernietigd worden hetzij door de vervaardiger van de plakbrief, hetzij door hem van wie de 
plakbrief uitgaat, hetzij door de gebruiker of, bij ontstentenis van gebruiker, door de eigenaar 
van de plaats waar de aanplakking geschiedt, hetzij eindelijk door de ondernemer der 
aanplakking.  
De vernietiging van de zegel geschiedt hetzij door minstens twee regels overdruk van de tekst 
van de plakbrief, hetzij op de wijze aangeduid bij artikel 242 van het tegenwoordig besluit.  
De aankleving van de zegel mag verzekerd worden hetzij bij middel van vernis of gelijk 
welke andere wijze die de druk van het vignet niet verandert en de aanduiding van het 
zegelbedrag alsook de erop gedrukte volgnummers ongeschonden laat.  
-------------------- 
Gewijzigd bij art. 7 K.B. 24 december 1970 (B.S., 30 december 1970),  
met ingang van 1 januari 1970 (art. 13). 
Sectie 2 : Betaling van de taks door aangifte en storting ten bevoegd kantore 
 
 
Artikel 231 
 
De reclamen op muren, de lichtaankondigingen en de plakbrieven bedoeld door artikelen 191 
en 192 der samengeordende wetten mogen niet aangeplakt of aangebracht worden alvorens 
een schriftelijke aangifte ingediend zij bij het beheer der registratie en domeinen en de 
belasting betaald zij, dit alles ingevolge de voorschriften van artikelen 234 tot 238 hierna.  
Artikel 232 
 
Worden verstaan onder benaming van "reclamen op muren" en zijn dientengevolge 
verplichtend onderhevig aan de aanplakkingsaangifte, alle plakbrieven ter plaatse uitgevoerd 
bij middel van schilderwerk op een vaste oppervlakte, en, inzonderheid, de plakbrieven 
geschilderd op een muur, een dak, een vitrine, op een luifel, een rolgordijn, een lambrequin, 
op paalwerk of planken dienende tot bekleding van een muur, op een kiosk, op een aan de 
grond vastgemaakt en tot de publiciteit geschikt reclaambord of afzonderlijk steunsel.  
Worden gelijkgesteld met plakbrieven op muren:  
-  reclames bestemd om aan een muur vastgemaakt te worden en die vervaardigd zijn op een 

over een kader gespannen linnen of op metalen platen ter plaatse bijeengebracht; 
 
-  de op calico geschilderde plakbrieven en gespannen of niet op een gebouw. 



  
Artikel 233 
 
Benevens de onder artikel 229 van dit besluit voorziene betalingswijze, wordt bij afwijking 
van zelfde artikel, de kwijting veroorloofd bij wege van aangifte, voor de volgende 
plakbrieven:  
-  de reclamen geschilderd op de trams, autobussen en andere voertuigen, alsmede de eraan 

vastgemaakte reclamepanelen; 
 
-  de uithangborden en stangen, verlicht of niet, gehecht aan de voorgevel van winkels of 

welkdanige verkoophuizen; 
 
-  de reclamen geschilderd op vaste of beweegbare essence-pompen; 
 
-  de plakbrieven op geëmailleerd of gedrukt plaatijzer;  
 
-  de reclamen uitgevoerd op de schouwburggordijnen; 
 
-  de reclamen verkregen door aanbrenging van een stel geëmailleerde letters op een vitrine 

of op welk ander gedeelte van een gebouw. 
Evenals voor de plakbrieven op muren onderworpen aan een enige taks voor hun ganse duur, 
houden de uitwerksels van de aangifte en van de betaling gedaan krachtens de huidige 
machtiging op, bijaldien de plakbrief verplaatst wordt.  
Artikel 234 
 
De aangifte wordt ondertekend hetzij door hem van wie de plakbrief uitgaat, hetzij door de 
bezitnemer of de eigenaar van de plaats waar de plakbrief aangeplakt is, hetzij door de 
ondernemer van aanplakking.  
Zij wordt opgemaakt in dubbel, gedagtekend en gehandtekend.  
Zij vermeldt:  
1°  de naam, voornamen, beroep en woonplaats: 
 
a) van hem van wie de plakbrief uitgaat; 
 
b) van de bezitnemer en, bij ontstentenis van een bezitnemer, van de eigenaar van de 

plaats waar de aanplakking geschiedt; 
 
c) van de ondernemer van aanplakking; 
 
2°  de stof waaruit de plakbrief vervaardigd is, de tekst dezes en desvoorkomend, de bondige 

beschrijving der aanwezige tekening, dermate dat geen twijfel mogelijk zij omtrent de 
eenzelvigheid van de plakbrief; 

 
3°  de oppervlakte van de plakbrief, in vierkante meters en decimeters; 
 
4°  het aantal der aan te plakken of aan te brengen exemplaren; 



 
5°  de nauwkeurige aanwijzing der plaats waar een exemplaar moet aangeplakt of 

aangebracht worden; 
 
6°  wat betreft de plakbrieven bedoeld in artikelen 191 en 192 der samengeordende wetten, 

het getal jaren waarvoor de aangever de belasting in één enkele betaling wenst te voldoen, 
of de aanduiding dat hij deze betaling elk jaar wenst te doen zolang de plakbrief zal 
bestaan. 

Een afzonderlijke aangifte wordt voor elke verscheiden plakbrief ondertekend.  
Artikel 235 
 
De aangifte wordt ingediend in ieder kantoor der registratie en domeinen in welks gebied de 
plakbrief aangeplakt of aangebracht is. In de plaatsen waar verschillende registratiekantoren 
zijn gevestigd waaronder de verscheidene ontvangstbronnen zijn verdeeld, wordt de aangifte 
ingediend ten kantore belast met de registratie der rechterlijke akten; in de 
provinciehoofdplaatsen wordt zij ingediend ten kantore van het buitengewoon zegel.  
Een dubbel der aangifte blijft ten kantore der registratie berusten, het andere bekleed met het 
volgnummer der aangifte, wordt de aangever terugbesteld.  
Artikel 236 
 
De taks wordt op één der navolgende wijze voldaan:  
1°  door middel van een storting of overschrijving op de postrekening-courant van het met de 

invordering belast kantoor; 
 
2°  door middel van een postwissel ten gunste van de met de invordering belaste ontvanger; 
 
3°  door middel van een vooraf gekruiste gecertificeerde of gewaarborgde cheque, ten gunste 

van de met de invordering belaste ontvanger, getrokken op een financiële instelling die 
aangesloten of vertegenwoordigd is bij een verrekenkamer van het land; 

 
4°  in handen van een gerechtsdeurwaarder, wanneer deze vervolgingen instelt in opdracht 

van de ontvanger. 
De Minister van Financiën of zijn gedelegeerde kan, in bijzondere omstandigheden, andere 
wijzen van betaling toestaan.  
-------------------- 
Vervangen bij art. 1 K.B. 15 oktober 1987 (B.S., 22 oktober 1987),  
met ingang van 1 januari 1988 (art. 3). 
Artikel 236bis 
 
§ 1 De betaling van de taks, verricht op een van de in artikel 236 bepaalde wijzen, heeft 

uitwerking:  
 
1°  voor een storting op een postkantoor, op de datum van de storting; 
 
2°  voor een overschrijving, de laatste werkdag die voorafgaat aan de datum van 

creditering van de postrekening-courant van het kantoor volgens de documenten van 
het Bestuur der postchecks. Als werkdagen worden aangemerkt, alle andere dagen dan 



de zaterdagen, de zondagen en de wettelijke feestdagen; 
 
3°  in geval van afgifte aan de ontvanger van gecertificeerde of gewaarborgde cheques of 

postwissels, op de datum van de overhandiging van deze cheques of postwissels aan 
de ontvanger; 

 
4°  in geval van betaling na vervolgingen ingesteld door een gerechtsdeurwaarder in 

opdracht van de ontvanger, op de datum van de overhandiging der betaalmiddelen in 
handen van de gerechtsdeurwaarder. 

 
§ 2 De Minister van Financiën of zijn gedelegeerde bepaalt de datum waarop de betaling 

uitwerking heeft, wanneer hij overeenkomstig artikel 236, lid 2, een andere wijze van 
betaling toestaat.  

-------------------- 
Ingevoegd bij art. 2 K.B. 15 oktober 1987 (B.S., 22 oktober 1987),  
met ingang van 1 januari 1988 (art. 3). 
Artikel 237 
 
Elke plakbrief vermeldt onderaan links, in duidelijke tekens, het jaar en het volgnummer van 
indiening der aangifte.  
Artikel 238 
 
Elke zelfs gedeeltelijk gewijzigde plakbrief geeft voorafgaandelijk aanleiding tot een nieuwe 
aangifte van aanplakking en tot betaling ener nieuwe taks.  
Nochtans, in geval van afstand ener handelszaak, van verandering van woonplaats of van 
wijziging van de naam of van de maatschappelijke firma, is het toegelaten, zonder tot betaling 
ener nieuwe taks gehouden te zijn, de wijzigingen toe te brengen betreffende de naam, de 
maatschappelijke firma of woonplaats, mits voorafgaandelijk ten kantore der registratie in 
wiens gebied de plakbrief aangeplakt of aangebracht is, een aangifte in dubbel in te dienen 
welke nauwkeurig de aan de plakbrief toegebrachte wijzigingen doet kennen en de datum en 
het nummer der oorspronkelijke aangifte herinnert.  
Artikel 239 
 
De ondernemers van aanplakking zijn gehouden een register te hebben waarin zij, naar 
tijdsorde der aanplakkingscontracten, opnemen de plakbrieven waarvoor de taks betaald 
wordt bij wege van aangifte en die door hun bemiddeling zijn aangeplakt of aangebracht.  
Dit register bevat de volgende meldingen: de naam, voornamen, beroep en woonplaats van 
degene van wie de plakbrief uitgaat; de tekst van de plakbrief en, desvoorkomend, de bondige 
beschrijving der aanwezige tekening; de oppervlakte van de plakbrief; het aantal der 
aangeplakte of aangebrachte exemplaren en de nauwkeurige aanwijzing der plaatsen waar elk 
exemplaar aangeplakt of aangebracht is; de datum der aangiften met hun volgnummer, de 
registratiekantoren waar zij gedaan werden en het bedrag der betaalde taksen alsmede de 
datum der betalingen. Het wordt genummerd blad per blad. Op de eerste bladzijde duidt de 
ondernemer, onder zijn handtekening of paraaf, het aantal bladen aan dat het bevat.  
-------------------- 
Gewijzigd bij art. 8, 1°  en 2°  K.B. 24 december 1970  
(B.S., 30 december 1970),  
met ingang van 1 januari 1970 (art. 13). 



Sectie 3 : Betaling van de taks door het aanbrengen van de kleefzegel op de factuur 
 
 
Artikel 240/1 
 
Benevens de onder artikelen 229, 231 en volgende van dit besluit voorziene betalingswijze, 
kan, bij afwijking van zelfde artikels, de betaling der taks voor plakbrieven op geëmailleerd of 
gedrukt plaatijzer geschieden volgens de hierna aangeduide modaliteiten:  
1°  De fabrikant onderschrijft een aangifte waarin hij zich solidairlijk verantwoordelijk 

verklaart der taksen en boeten verschuldigd wegens de plakbrieven zijner fabricatie, die 
het door de huidige bepaling ingestelde regiem genieten. Bedoelde aangifte wordt 
ingediend ten kantore der registratie en domeinen van het gebied waar de fabrikant 
gevestigd is en, indien er verscheidene kantoren voorhanden zijn, op het kantoor dat, 
volgens art. 235 hierboven, hoofdzakelijk met het heffen der aanplakkingstaks gelast is. 

 
2°  De fabrikant houdt een register waarin hij, naarmate de leveringen en volgens een voor 

een jaar niet onderbroken nummerreeks, aanduidt: 
 
a) de datum der levering; 
 
b) het getal plakbrieven begrepen in deze levering; 
 
c) de afmeting dezer plakbrieven; 
 
d) hun algehele tekst en, in voorkomend geval, de tekening welke zij dragen. Dit register 

moet medegedeeld worden, zonder verplaatsing op alle vordering der aangestelden 
van het bestuur. De plakbrieven besteld met het oog op de publiciteit in de vreemde 
en voor dewelke, dientengevolge, de taks niet gekweten wordt, behoren in dit register 
niet opgenomen te worden; 

 
3°  De betaling der aanplakkingstaks geschiedt door aanbrengen en onbruikbaarmaken van 

het bovengedeelte van de kleefzegel op de aan de klant afgegeven factuur en van het 
ondergedeelte op bovengemeld register, ten rande van de inschrijving elker levering. De 
factuur herhaalt het nummer dezer inschrijving. Het onbruikbaarmaken van de zegels 
geschiedt volgens artikel 242 van het tegenwoordig besluit; 

 
4°  De plakbrieven waarvoor de taks op zulke wijze betaald werd dragen al onder de tijdens 

de fabricatie gedrukte woorden "taks betaald", gevolgd door de naam van de plaats waar 
het kantoor van indiening der aangifte gevestigd is, het nummer van indiening dezer 
aangifte, dit van inschrijving in het register van de fabrikant en het jaar der levering; 

 
5°  Indien de fabrikant in het buitenland gevestigd is, is hij er toe gehouden een 

verantwoordelijke vertegenwoordiger te doen aannemen door de Minister van Financiën. 
In geval van overlijden van de vertegenwoordiger, van intrekking zijner aanneming of 
van voorval dat zijn onbekwaamheid medesleept, moet onverwijld in zijn vervanging 
voorzien worden. 



De vertegenwoordiger is gehouden tot de verplichtingen opgelegd aan de fabrikant door nrs. 1 
tot 3 van onderhavig artikel.  
Nr. 4 is van toepassing op deze plakbrieven.  
De wijze van betaling onder dit artikel voorzien kan door de Minister van Financiën 
uitgebreid worden tot andere plakbrieven van dan deze op geëmailleerd of gedrukt plaatijzer.  
-------------------- 
Gewijzigd bij art. 9 K.B. 24 december 1970 (B.S., 30 december 1970),  
met ingang van 1 januari 1970 (art. 13). 
Sectie 4 : Terugbetalingen 
 
 
Artikel 240/2 
 
De terugbetaling toegelaten bij artikel 201/2 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde 
taksen moeten aangevraagd worden aan de directeur der registratie en domeinen in wiens 
ambtsgebied de rechthebbende gevestigd is. Nochtans, indien de taks gekweten werd door de 
buitengewone zegeling of ingevolge een aangifte, moet de terugbetaling aangevraagd worden 
aan de directeur in wiens ambtsgebied het kantoor gelegen is, waar de taks aldus betaald 
werd.  
De directeur meldt de ontvangst der aanvraag de dag zelf waarop zij hem toekomt.  
-------------------- 
Vervangen bij art. 13 K.B. 7 december 1951 (B.S., 19 december 1951),  
met ingang van 1 april 1952 (art. 16). 
Artikel 240/3 
 
De terugbetalingen geschieden:  
1°  indien de taks gekweten werd door het aanbrengen van plakzegels op de plakbrief of door 

de buitengewone zegeling, in handen hetzij van de leverancier van de plakbrief, hetzij van 
de opsteller er van, hetzij van de aannemer der aanplakking; 

 
2°  indien de taks gekweten werd door de betaling gedaan op het bevoegd kantoor ingevolge 

een aangifte op dit kantoor neergelegd, in handen van de aangever; 
 
3°  indien de taks gekweten werd door het aanbrengen van plakzegels, het bovengedeelte op 

de factuur betreffende de levering der plakbrieven, het benedengedeelte op het register 
voorzien bij artikel 240/1, 2° , in handen van de fabrikant der plakbrieven.  

-------------------- 
Ingevoegd bij art. 13 K.B. 7 december 1951 (B.S., 19 december 1951),  
met ingang van 1 april 1952 (art. 16). 
Artikel 240/4 
 
De aanvragen moeten bij de bevoegde directeur toekomen uiterlijk de laatste werkdag van de 
periode van één jaar volgend op de datum waarop de taks betaald werd.  
-------------------- 
Ingevoegd bij art. 13 K.B. 7 december 1951 (B.S., 19 december 1951),  
met ingang van 1 april 1952 (art. 16). 
Artikel 240/5 
 



Wanneer de taks gekweten werd door het aanbrengen van plakzegels op de plakbrief of door 
de buitengewone zegeling, is de terugbetaling ondergeschikt aan het voorleggen van de 
plakbrieven. Deze worden bewaard door het bestuur, tenware de bevoegde directeur op 
verzoek van de belanghebbende er anders over beslist. Ingeval een dergelijke afwijking wordt 
aangevraagd, wordt de volgende vermelding voorafgaandelijk door de belanghebbende op de 
plakbrief aangebracht, tegenover iedere zegel of groep zegels of tegenover het merk van de 
zegeling: "Aanvraag tot terugbetaling van... (datum)."  
Wanneer de taks gekweten werd door het aanbrengen van plakzegels, het bovengedeelte op de 
factuur betreffende de levering der plakbrieven, het benedengedeelte op het register voorzien 
bij artikel 240/1, 2° , is de terugbetaling ondergeschikt aan het voorleggen van dit register. De 
volgende vermelding wordt voorafgaandelijk door de belanghebbende aangebracht, tegenover 
iedere zegel of groep zegels: "Aanvraag tot terugbetaling van... (datum)." Bovendien, indien 
de aanvraag de geheelheid der aangebrachte zegels beoogt, moet de factuur aan het bestuur 
afgegeven worden, tenware de bevoegde directeur, op verzoek van de belanghebbende, er 
anders over beslist.  
Welke ook de manier zij waarop de taks gekweten werd, is de terugbetaling ondergeschikt aan 
het voorleggen der bescheiden die het bestaan van de oorzaak der terugbetaling 
rechtvaardigen.  
De voorleggingen vereist door dit artikel moeten plaats hebben ten kantore van de ontvanger 
van de registratie in wiens ambtsgebied de rechthebbende gevestigd is, behoudens wanneer de 
taks gekweten werd door de buitengewone zegeling of ingevolge een aangifte; alsdan moeten 
zij plaats hebben, naargelang van het geval, hetzij ten kantore waar de plakbrieven gezegeld 
werden, hetzij op dit waar de aangifte neergelegd werd.  
-------------------- 
Ingevoegd bij art. 13 K.B. 7 december 1951 (B.S., 19 december 1951),  
met ingang van 1 april 1952 (art. 16) en gewijzigd bij art. 10  
K.B. 24 december 1970 (B.S., 30 december 1970),  
met ingang van 1 januari 1970 (art. 13). 
Artikel 240/6 
 
Artikel 217/3 is van toepassing op de modaliteiten van terugbetaling van de aanplakkingstaks 
en op het opgelopen verval. De plakbrieven en de facturen die overeenkomstig artikel 240/5, 
lid 1 en 2, aan het bestuur dienen te worden overgelegd, worden bij de ordonnantie van 
teruggaaf gevoegd, tenware de bevoegde directeur, om reden van de omvang van de 
documenten, beslist deze te laten vernietigen, in welk geval het proces-verbaal dat deze 
vernietiging vaststelt bij de ordonnantie wordt gevoegd.  
-------------------- 
Ingevoegd bij art. 13 K.B. 7 december 1951 (B.S., 19 december 1951),  
met ingang van 1 april 1952 (art. 16), vervangen bij art. 22 K.B.  
14 oktober 1959 (B.S., 24 oktober 1959), met ingang van 1 november 1959  
(art. 23) en gewijzigd bij art. 11 K.B. 24 december 1970  
(B.S., 30 december 1970), met ingang van 1 januari 1970 (art. 13). 
Artikel 240/7 
 
-------------------- 
Ingevoegd bij art. 13 K.B. 7 december 1951 (B.S., 19 december 1951),  
met ingang van 1 april 1952 (art. 16) en opgeheven bij art. 22  
K.B. 14 oktober 1959 (B.S., 24 oktober 1959),  
met ingang van 1 november 1959 (art. 23). 
 


