#016/19.12.2019/A/0018#

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE UKKEL
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Serge Minet, Voorzitter ;
Boris Dilliès, Burgemeester ;
Thibaud Wyngaard, Jonathan Biermann, Maëlle De Brouwer, Carine Gol-Lescot, Perrine Ledan,
Valentine Delwart, François Jean Jacques Lambert, Daniel Hublet, Schepen(en) ;
Eric Sax, Marc Cools, Béatrice Fraiteur, Joëlle Maison, Emmanuel De Bock, Céline Fremault, Jérôme
Toussaint, Pierre Desmet, Bernard Hayette, Kathleen Delvoye, Diane Culer, Marion Van Offelen, Stefan
Cornelis, Odile Margaux, Lise Goetghebuer, Laurence Anne Vandeputte, Valérie Gillès de Pelichy,
Vanessa Issi, Michel Cohen, Blaise Godefroid, Aurélie Czekalski, Caroline Van Neste, Chiraz El Fassi,
Véronique Lederman-Bucquet, Yaël Ariane Nour Haumont, Cédric Didier Norré, Hans Marcel Joos Van
de Cauter, Michel Bruylant, Gemeenteraadslid(leden) ;
Laurence Vainsel, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Jean-Luc Vanraes, Aleksandra Kokaj, Cécile Egrix, Nicolas Clumeck, Patrick Zygas,
Gemeenteraadslid(leden).

Zitting van 19.12.19
#Onderwerp : Belastingreglement op de huis-aan-huisverdeling van niet-nominatief en niet-geadresseerd
reclamedrukwerk.#
Openbare zitting
De Raad,
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te hebben;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gelet op het algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen;
Overwegende dat de onderhavige belasting de doelstelling heeft om de gemeente toe te laten de nodige financiële
middelen te verwerven voor de uitvoering van haar taken en haar beleid en om haar financieel evenwicht te
behouden;
Overwegende dat het met het oog op deze doelstelling rechtvaardig lijkt rekening te houden met de draagkracht
van de belastingplichtigen, omwille van de legitieme bezorgdheid om een evenwichtige verdeling van de fiscale
last te verzekeren;
Overwegende dat de verdeling-aan-huis van niet-geadresseerd reclamedrukwerk een economische activiteit is die
inkomsten genereert waarbij redelijkerwijs beschouwd kan worden dat de natuurlijke of rechtspersonen actief in
deze activiteitensector over de fiscale draagkracht beschikken die hen toelaat belastingen te hunnen laste te
vereffenen;
Overwegende dat het tarief van de belasting op de huis-aan-huisverdeling gerechtvaardigd wordt door de stijging
van de gemeentelijke financiële lasten en de onderfinanciering van de gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
Overwegende dat de verdeling van reclamedrukwerk vaak op een slordige wijze gebeurt, waardoor er meer papier
op de openbare weg terecht komt en deze praktijk de verdeling van nominatieve briefwisseling benadeelt en
eveneens de reinheid van de openbare wegen, hetgeen een meerkost inhoudt van de gemeente om de wegen
schoon te maken;
Overwegende dat geadresseerd reclamedrukwerk vaak in de bus valt op vraag of met instemming van de
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consument terwijl niet-geadresseerd reclamedrukwerk niet gewenst is voor een gedeelte van de inwoners;
Overwegende dat het gebruik van papier niet neutraal is voor het milieu; dat het fabricatie-, druk- en
recycleerproces van papier een niet te verwaarlozen impact heeft op het milieu;
Overwegende dat de verdeling van reclamedrukwerk bovendien de hoeveelheid huishoudelijk afval verhoogt;
Overwegende dat het tarief van de belasting jaarlijks met 2 % verhoogd zou moeten worden;
Overwegende dat dit belastingreglement vernieuwd moet worden voor een termijn van 3 jaren, met ingang vanaf
1 januari 2020;
REGLEMENT
Artikel 1
Er wordt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 een gemeentebelasting geheven op de huis-aanhuisverdeling van niet-nominatief en niet-geadresseerd reclamedrukwerk.
Artikel 2
Is onderworpen :
- de huis-aan-huisverdeling van reclamebladen en -kaarten met een commercieel karakter en van catalogi en de
gratis regionale pers, op een regelmatige wijze verdeeld met een minimum van 40 keer per jaar, met daarin
reclame met een commercieel karakter, indien dit niet-nominatief drukwerk openstaat voor alle adverteerders of
uitgegeven wordt door één enkele handelaar of een groep handelaars en minder dan 40% niet-publicitaire
redactionele teksten bevat;
- de verdeling van stalen.
Artikel 3
Onder redactionele teksten wordt verstaan :
- teksten die door journalisten werden geschreven in de uitoefening van hun beroep, voor zover er niet aan
promotie werd gedaan, expliciet of impliciet, voor bepaalde firma's of producten;
- teksten die op het niveau van de gemeentebevolking een sociale en informatieve rol hebben naast de
commerciële informatie of die officiële informatie bevatten van openbaar nut ten gunste van de openbare orde of
het welzijn, zoals hulpdiensten, openbare diensten, ziekenfondsen, ziekenhuizen, wachtdiensten (geneesheren,
verpleegkundigen, apothekers) of informatie van openbaar nut zoals gemeentelijke informatie en (inter)nationale
nieuwtjes;
- algemeen en regionaal nieuws, politieke, sportieve, culturele, artistieke, folkloristische, literaire,
wetenschappelijke en niet-commerciële informatie voor de consumenten;
- informatie over erediensten, aankondigingen van activiteiten zoals feesten en kermissen, schoolfeesten,
activiteiten van jeugdhuizen en culturele centra;
- notariële aankondigingen;
- verkiezingspropaganda.
Artikel 4
Onder publicitaire teksten wordt verstaan:
- artikels waarin, expliciet of impliciet, promotie wordt gemaakt voor bepaalde firma's of producten;
- artikels die op een rechtstreekse of verdoken wijze de lezer verwijzen naar reclameboodschappen;
- artikels die op een algemene manier firma's, producten of diensten willen signaleren, bekendmaken of
aanbevelen met het oog op een transactie;
- aankondigingen van particulieren voor transacties van roerende of onroerende goederen;
- betaalde dienstverleningen.
Artikel 5
Het percentage van 40% niet-publicitaire redactionele teksten wordt berekend op basis van hun volledige
oppervlakte, inclusief de voorbladen.
Artikel 6
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon voor wie het geschrift of het reclameproduct
wordt verdeeld. De belasting is op een solidaire en ondeelbare manier verschuldigd door de uitgever, de verdeler
en de drukker van het in deze bepalingen bedoeld drukwerk.
Artikel 7
De belasting is niet verschuldigd door clubs en verenigingen die door de gemeente Ukkel gesubsidieerd worden.
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Artikel 8
De belastingtarieven zijn als volgt vastgelegd:
- Reclamebladen en -kaarten:
- Oppervlakte kleiner of gelijk aan het A4-formaat: 0,0137 per exemplaar (aantal exemplaren afgerond naar het
bovenliggend honderdtal) met een minimumtarief van € 15 per verdeling (tarief 1);
- Oppervlakte groter dan het A4-formaat: 0,0411 per exemplaar (aantal exemplaren afgerond naar het
bovenliggend honderdtal) met een minimumtarief van € 25 per verdeling (tarief 2);
- Catalogi, folders met een totaaloppervlakte groter dan het A3-formaat of reclamekranten, gratis stalen: 0,0684
per exemplaar (aantal exemplaren afgerond naar het bovenliggend honderdtal) met een minimumtarief van € 50
per verdeling (tarief 3);
- Gratis regionale geschreven pers:
- vanaf 40 en meer bladzijden: € 0,0083 per exemplaar (aantal exemplaren afgerond naar het bovenliggend
honderdtal) (tarief 4);
- minder dan 40 bladzijden: € 0,0054 per exemplaar (aantal exemplaren afgerond naar het bovenliggend
honderdtal) (tarief 5);
Artikel 9
De bedragen worden op 1 januari van elk jaar verhoogd met 2%.

Tarief 1
Tarief 2
Tarief 3
Tarief 4
Tarief 5

2020
0,0137
0,0411
0,0684
0,0083
0,0054

2021
0,0139
0,0419
0.0697
0,0084
0,0055

2022
0,0141
0,0427
0,0710
0,0085
0,0056

Artikel 10
De belastingplichtige dient bij de gemeente een aangifte te doen met alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor
de berekening van de belasting, ten laatste 15 kalenderdagen voor elke verdeling. Bij gebrek aan een aangifte
binnen de vastgelegde termijnen, of in geval van een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte van de
belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. De ambtshalve ingekohierde belastingen zullen
vermeerderd worden met een bedrag dat gelijk is aan de verschuldigde belasting.
Artikel 11
Alvorens over te gaan tot de ambtshalve inkohiering zal het bestuur de belastingplichtige per aangetekend
schrijven de redenen meedelen om tot deze procedure over te gaan, de elementen waarop de aanslag werd
gebaseerd en de wijze van de vaststelling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De
belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de derde werkdag die
volgt op de verzending van de kennisgeving, om zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen.
Artikel 12
De belasting wordt via driemaandelijks inkohiering ingevorderd. Het belastingkohier wordt opgemaakt en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 13
De belasting moet binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet betaald worden.
Artikel 14
De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het college van burgemeester
en schepenen van Ukkel. Het bezwaar moet ondertekend en met redenen omkleed zijn en moet schriftelijk, op
straffe van verval, verstuurd worden binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de
verzendingsdatum van het aanslagbiljet. De bezwaren kunnen ingediend worden op een duurzame drager
(elektronisch communicatiemiddel, e-mail of fax). Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het
bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij worden uitgenodigd om gehoord te worden door het college van
burgemeester en schepenen tijdens een hoorzitting.
De indiener van het bezwaar moet de betaling van de belasting niet bewijzen maar de indiening van een bezwaar
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ontslaat hem niet van de verplichting de belasting binnen de vastgestelde termijnen te betalen.
Artikel 15
Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 en alles wat niet geregeld zou zijn door het
onderhavige reglement, zijn de bepalingen van Titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing,
voor zover ze niet specifiek betrekking hebben op de inkomstenbelastingen, alsook de gewestelijke bepalingen
die verwijzen naar het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen of alle andere gewestelijke bepalingen met betrekking tot de lokale fiscaliteit.
Artikel 16
Het onderhavige reglement trekt en vervangt op 1 januari 2020 het reglement in dat werd goedgekeurd door de
gemeenteraad van 11 september 2014 en door het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 7 januari
2015.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Laurence Vainsel

De Voorzitter,
(g) Serge Minet

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ukkel, 07 januari 2020
In opdracht :
De Adjunct-gemeentesecretaris,

Het College,

Thierry Bruier-Desmeth

Boris Dilliès
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