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Zitting van 28.11.19

#Onderwerp : Vernieuwing van het belastingreglement op commerciële publiciteitsdragers die zichtbaar
zijn vanaf de openbare weg.- Wijzigingen van de tarieven en de tekst.#

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 gemeenten een begrotingsevenwicht oplegt;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Overwegende dat elke bezetting van de openbare weg voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden van
commerciële aard een voorafgaande toestemming van de burgemeester of het college van burgemeester en
schepenen vereist, naargelang de aard van de bezetting;
Overwegende dat de onderhavige belasting als doelstelling heeft de gemeente Ukkel de nodige financiële
middelen te bezorgen voor de uitvoering van haar taken en haar beleid en 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 de verspreiding van publiciteit een economisch winstgevende activiteit vormt waardoor
redelijkerwijs beschouwd kan worden dat de natuurlijke of rechtspersonen die werkzaam zijn in deze
activiteitensector beschikken over draagkracht, waardoor ze de belastingen voor hun rekening kunnen betalen;
Overwegende de huidige technologische evolutie en de inplanting van nieuwe types publiciteitsdragers;
Overwegende dat er nieuwe manieren om publiciteit te verspreiden - de zogenaamde digitale vormen -
opgedoken zijn, waardoor een groter aantal reclameboodschappen verspreid kan worden vanaf reclamedragers;
dat er rekening mee gehouden moet worden voor de vastlegging van het belastingtarief;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Beslist het voornoemde reglement op 1 januari 2020 als volgt te wijzigen :

REGLEMENT
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I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING

Artikel 1: 
Er wordt ten bate van de gemeente van 1 januari 2020 tot 31 december 2022 een jaarlijkse belasting geheven
op commerciële publiciteitsdragers die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
 
II. DEFINITIES

Artikel 2: 
Onder publiciteitsdrager wordt verstaan: elke constructie in gelijk welk materiaal, geplaatst langs en zichtbaar
vanaf de openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door
elk ander middel, met inbegrip van de muren of gedeeltes van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt
worden om er reclame op aan te brengen en de dragers van al dan niet verlichte reclameborden of met
lichtbeelden.
Onder digitale publiciteitsdrager wordt verstaan: elke lichtgevende of verlichte publiciteitsdrager, ongeacht de
gehanteerde methode (led, lcd, oled, plasma, ...), waarop reclamebeelden en -boodschappen weergegeven kunnen
worden.
Voor muren of gedeeltes van muren waarop reclame is aangebracht, moet de totale bedekte oppervlakte
beschouwd worden als één drager, ook indien er verschillende reclameboodschappen op voorkomen.

 
III. TARIEF VAN DE BELASTING

Artikel 3: 
§1. De jaarlijkse belasting wordt berekend per vierkante meter nuttige oppervlakte. Onder nuttige oppervlakte
wordt verstaan: de oppervlakte die voor aanplakking gebruikt kan worden met uitzondering van de omlijsting.
§2. De belasting bedraagt € 400 per vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter nuttige oppervlakte.
§3. In afwijking op §2 bedraagt de belasting voor publiciteitsdragers die meerdere reclameboodschappen
opeenvolgend tonen en voor digitale publiciteitsdragers € 1000 per vierkante meter of gedeelte van een vierkante
meter nuttige oppervlakte.
§ 4. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt naar de hogere vierkante meter afgerond.
De belastbare oppervlakte van de drager wordt als volgt berekend:

Als hij slechts één vlak bevat: op basis van de afmetingen van de publiciteitsdrager;

Als hij meerdere vlakken bevat: op basis van de totale oppervlakte van alle zichtbare vlakken;

§5. De belasting is verschuldigd voor een heel jaar voor elk dienstjaar, te rekenen vanaf 1 januari, ongeacht de
installatiedatum van de drager. Voor dragers die essentieel zijn voor een werf, zoals bedoeld in Titel VI,
Hoofdstuk III, Sectie 1, artikel 13 tot 15 van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van 21/11/2006
(reclame op werfomheiningen of werfdekzeilen, reclamedoeken of gelijkwaardige reclame), kan de
belastingplichtige echter de berekening van de belasting vragen in evenredigheid met het aantal effectieve
installatiemaanden van de drager tijdens het jaar. Elke begonnen kalendermaand wordt volledig aangerekend.
 

Artikel 4: 
Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar verhoogd met 2 %. Het resultaat wordt afgerond op de hogere
euro, overeenkomstig de onderstaande tabel:
 

Bedrag in € 2021 2022
400 416 433

1000 1020 1041
 
IV. BELASTINGPLICHTIGE

• 
• 
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Artikel 5: 
Is belastingplichtig: de natuurlijke of rechtspersoon die over het recht beschikt om de drager te gebruiken.

Artikel 6: 
De burgemeester kan de aanplakking verbieden van elk bord dat de goede zeden en de openbare orde en rust
aantast. Indien de drager ingevolge een bevel van de overheid of in geval van overmacht verkleind of verwijderd
wordt, kan de belastingplichtige hiervoor geen aanspraak maken op een terugbetaling van de belasting of een
gedeelte ervan voor de resterende periode van het jaar.
 
V. VRIJSTELLINGEN

Artikel 7: 
Worden van deze belasting vrijgesteld:
1) De dragers die geïnstalleerd zijn op een welbepaalde plaats om de activiteit, de handel of de industrie die er
wordt uitgeoefend aan te geven;
2) De dragers van publiekrechtelijke personen, verenigingen zonder winstoogmerk of instellingen van openbaar
nut die voor eigen rekening gebruikt worden;
3) De dragers die uitzonderlijk geplaatst worden tijdens plaatselijke feesten;
4) De dragers die uitsluitend bestemd zijn voor werken of instellingen zonder winstoogmerk met een
filantropisch, artistiek, literair, wetenschappelijk, sportief of electoraal karakter of van openbaar nut.
 
VI. AANGIFTE

Artikel 8: 
De inventarisering van de belastbare elementen wordt georganiseerd door het bestuur, dat hiervoor een
aangifteformulier naar de belastingplichtige stuurt dat behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend
teruggestuurd moet worden voor de vermelde vervaldatum.

Artikel 9: 
De aangifte blijft geldig tot herroeping. De herroeping moet gebeuren in de maand die volgt op de wijziging van
de situatie.

Artikel 10: 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet een dergelijk formulier aanvragen voor
31 december van het betrokken aanslagjaar.
De belastingplichtige moet de eventuele controle van zijn aangifte vergemakkelijken door alle documenten en
inlichtingen te bezorgen die hiervoor opgevraagd zouden kunnen worden.

Artikel 11: 
Bij gebrek aan een aangifte binnen de voorziene termijnen of in geval van een onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige kan de belasting ambtshalve ingekohierd worden. In dat
geval zal de ambtshalve ingekohierde belasting vermeerderd worden met een bedrag gelijk aan de verschuldigde
belasting.
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, alsook de elementen waarop de aanslag werd
gebaseerd, de wijze van vaststelling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de verzending van de kennisgeving, om zijn opmerkingen schriftelijk te laten gelden.
 
VII. INVORDERING EN GESCHILLEN

Artikel 12: 
Het belastingkohier wordt bepaald en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De belastingplichtige zal kosteloos een aanslagbiljet kohieruittreksel ontvangen.

Artikel 13: 
De belasting moet binnen de twee maanden volgend op de verzending van het aanslagbiljet kohieruittreksel
betaald worden.
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Artikel 14: 
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 15: 
De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het college van burgemeester
en schepenen, dat optreedt als administratieve instantie.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en met redenen omkleed zijn en, op straffe van
verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 16: 
Het onderhavige reglement trekt op 1 januari 2020 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.

39 stemmers : 39 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Laurence Vainsel  

De Voorzitster, 
(g) Aleksandra Kokaj

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ukkel, 13 december 2019

De Adjunct-gemeentesecretaris,

Thierry Bruier-Desmeth  

Het College,

Boris Dilliès
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