
GEMEENTE UKKEL 
 
Belastingreglement op de huis-aan-huisverdeling van niet-nominatief en niet-geadresseerd 
reclamedrukwerk.- Wijzigingen van de tarieven en de teksten. 
 
Datum van de beraadslaging van de Gemeenteraad: 11 september 2014 
 
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen; 
Aangezien de voormelde ordonnantie van kracht is geworden op 7 mei 2014 en de wet intrekt van 
24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en 
gemeentebelastingen zoals gewijzigd door de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting 
van fiscale geschillen en impliciet het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de 
procedure voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een 
gemeentebelasting; 
Aangezien deze ordonnantie talrijke punten wijzigt van de bezwaarprocedure tegen een 
gemeentebelasting;  
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 begrotings-
evenwicht te hebben; 
Gelet op het algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeente-
belastingen; 
Overwegende dat een aantal feitelijke elementen leiden tot een ongunstige evolutie van de 

gemeentelijke ontvangsten; dit is in het bijzonder het geval met het verlies van DEXIA-dividenden; 

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 en, 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 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 consument terwijl niet-geadresseerd reclamedrukwerk niet gewenst is voor een gedeelte 

van de inwoners; 

Overwegende dat het tarief van de belasting jaarlijks met 3% verhoogd zou moeten worden; 

Overwegende dat het belastingreglement op de huis-aan-huisverdeling van niet-nominatief en niet-

geadresseerd reclamedrukwerk gewijzigd moet worden; 

Beslist: 

REGLEMENT 
 
Artikel 1: Er wordt van 1 oktober 2014 tot 31 december 2019 een gemeentebelasting geheven op 
de huis-aan-huisverdeling 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 door de uitgever verschuldigd of, indien deze niet gekend is, door de 
drukker of, indien deze niet gekend is, door de verdeler of, indien noch de uitgever, de drukker of 
de verdeler gekend is, door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon voor wie het 
reclamedrukwerk wordt verdeeld. 
 
Artikel 7: De belasting is niet verschuldigd door clubs en verenigingen die door de gemeente 
Ukkel gesubsidieerd worden. 
 
Artikel 8: De belastingtarieven zijn als volgt vastgelegd: 
- Reclamebladen en -kaarten: 
   - Oppervlakte kleiner of gelijk aan het A4-formaat: 0,0116 per exemplaar (aantal exemplaren 
afgerond naar het bovenliggend honderdtal) met een minimumtarief van € 15 per verdeling (tarief 
1); 
   - Oppervlakte groter dan het A4-formaat: 0,0348 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: 0,0579 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: € 0,0070 per exemplaar (aantal exemplaren afgerond naar het 
bovenliggend honderdtal) (tarief 4); 
  - minder dan 40 bladzijden: € 0,0046 per exemplaar (aantal exemplaren afgerond naar het 
bovenliggend honderdtal) (tarief 5); 
 
Artikel 9: 
De bedragen worden op 1 januari van elk jaar verhoogd met 3%. 



Bedrag in 
€ per 

exemplaar 
2014 2015 2016 

 
2017 2018 2019 

Tarief 1 0,0116 0,0119 0,0123 0,0127 0,0131 0,0134 

Tarief 2 0,0348 0,0358 0,0369 0,0380 0,0392 0,0403 

Tarief 3 0,0579 0,0596 0,0614 0,0633 0,0652 0,0671 

Tarief 4 0,0070 0,0072 0,0074 0,0076 0,0079 0,0081 

Tarief 5 0,0046 0,0047 0,0049 0,0050 0,0052 0,0053 

 
AANGIFTE 
 
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. Elke inbreuk op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen of het onderhavige 
belastingreglement kan leiden tot een administratieve boete van € 500. 
 
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 ontslaat hem niet van de verplichting de belasting binnen de vastgestelde 
termijnen te betalen. 
Artikel 15: De regels rond invorderingen, moratoire interesten, vervolgingen, voorrechten, 
wettelijke hypotheken en verjaringen inzake Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van toepassing 
op deze belasting. 
 
Artikel 16: Het onderhavige reglement trekt op 1 oktober 2014 het reglement in dat werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 12 december 2013 en door het ministerie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 15 april 2014. 


