
GEMEENTE UKKEL 

 

Belasting op het aanbrengen van reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de 

openbare weg bevinden. 

Datum van de beraadslaging: 28 juni 2012 

 

REGLEMENT 

 

Artikel 1: 

Er wordt voor de dienstjaren 2012 tot 2019 een gemeentelijke belasting geheven op het aan-

brengen van reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden. 

 

Artikel 2:  

Onder aanbrengen wordt verstaan: het plaatsen van reclamedrukwerk op meerdere voertuigen 

die zich op de openbare weg bevinden.  

 

Onder reclamedrukwerk wordt verstaan: elk blad, kaartje en/of catalogus met reclame van 

commerciële aard. 

 

Onder reclame van commerciële aard wordt verstaan: elke reclame die - expliciet of impliciet 

- ondernemingen of bepaalde producten vermeldt of reclame die, op een directe of verhul-

lende wijze, de lezer verwijst naar advertenties of die moet signaleren, laten kennismaken, 

aanbevelingen doet inzake ondernemingen, producten of diensten om een commerciële trans-

actie te verkrijgen of die één of meerdere advertenties bevat van particulieren of ondernemers 

inzake roerende of onroerende transacties of die één of meerdere aanbiedingen van betaalde 

diensten bevat. 

 

Artikel 3: 

De belasting is door de uitgever verschuldigd of, indien deze niet gekend is, door de verdeler 

of, indien de uitgever noch de verdeler gekend is, door de natuurlijke persoon of de rechtsper-

soon voor wie het reclamedrukwerk werd aangebracht op het voertuig of de voertuigen dat/die 

zich op de openbare weg bevindt/bevinden. 

 

Onder natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie het reclamedrukwerk werd aangebracht 

op het voertuig of de voertuigen dat/die zich op de openbare weg bevindt/bevinden wordt 

vertaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die mogelijk profijt kan halen uit de re-

clame. 

 

Artikel 4: 

Zijn vrijgesteld: drukwerk met een directe verband met een manifestaties, georganiseerd door 

of met de steun van de gemeente of door instellingen van openbaar nut en verenigingen zon-

der winstoogmerk. 

 

Artikel 5: 

Het belastingtarief is als volgt vastgelegd: 

€ 0,25 per exemplaar, aantal exemplaren afgerond naar het bovenliggend honderdtal, met een 

minimumtarief van € 250 per aanbreng van hetzelfde drukwerk. 

 

De bedragen worden op 1 januari van elk jaar verhoogd met 3%. 

 



Bedrag in € 

per exem-

plaar 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief  0,258 0,265 0,273 0,281 0,290 0,299 0,307 

 

Artikel 6: 

De belastingplichtige dient bij het gemeentebestuur een aangifte te doen van alle elementen 

die noodzakelijk zijn voor de berekening van de belasting, uiterlijk de dag voor de dag 

waarop het reclamedrukwerk op de voertuigen op de openbare weg wordt aangebracht. Bij 

gebrek aan een aangifte binnen de vastgelegde termijnen, in geval van een onjuiste, onvolle-

dige of onnauwkeurige aangifte van de belastingplichtige en indien de betaling niet wordt 

uitgevoerd binnen de vermelde termijn, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. De 

ambtshalve ingekohierde belastingen zullen vermeerderd worden met een bedrag dat gelijk is 

aan de verschuldigde belasting. 

 

Artikel 7: 

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 30 dagen, te rekenen vanaf de kennisge-

ving, om zijn opmerkingen schriftelijk te laten gelden. 

 

Artikel 8: 

De belasting wordt via driemaandelijks inkohiering ingevorderd. Het belastingkohier wordt 

opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

 

De belasting moet binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet betaald 

worden. 

 

Artikel 9: 

De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het col-

lege van burgemeester en schepenen van Ukkel. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, met 

redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen de zes maanden 

en drie dagen na de verzending van het aanslagbiljet. 

De belastingplichtige moet de voorafgaande betaling van de belasting niet bewijzen maar de 

indiening van een bezwaar ontslaat hem niet van de verplichting de belasting binnen de vast-

gestelde termijnen te betalen. 

De belastingplichtige die de beslissing van het college van burgemeester en schepenen - dat 

optreedt als administratieve rechtsbevoegdheid - betwist, kan een beroep indienen in de ver-

eiste vorm bij de rechtbank van eerste aanleg. 

 

Artikel 10: 

De regels rond invorderingen, moratoire interesten, vervolgingen, voorrechten, wettelijke 

hypotheken en verjaringen inzake Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van toepassing op 

deze belasting. 

 

Het onderhavige reglement wordt onmiddellijk van kracht. 


