
GEMEENTE UKKEL  
 
Belasting op commerciële publiciteitsdragers die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die tot hoofddoel de financiering 
van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben.- Wijziging van de tarieven en de tekst. 
 
Datum van de beraadslaging van de Gemeenteraad : 12 december 2013 
 
De Raad,  
Overwegende dat de in onderhavig reglement bedoelde publiciteitsdragers zich onderscheiden van publiciteitsdragers van algemene 
aard door het feit dat de ontvangsten die ze opleveren hoofdzakelijk bestemd zijn voor de financiering van een openbare dienst;  
Overwegende dat het op deze categorie van commerciële publiciteitsdragers toepassen van identieke bepalingen als deze waaraan de 
overgrote meerderheid van de commerciële publiciteitsdragers onderworpen zijn van discriminerende aard zou zijn, omdat de 
belastingplichtigen die zich in een situatie bevinden die objectief en essentieel verschillend is, op dezelfde wijze zouden behandeld 
worden;  
Overwegende dat de bepaling van het belastingtarief rekening houdt met de financiële last verbonden aan de financiering van een 
openbare dienst, die de schuldenaars van onderhavige belasting dienen te dragen in tegenstelling tot de andere categorieën van 
schuldenaars die onderworpen zijn aan de belasting op de reclame-inrichtingen in de openbare ruimte of zichtbaar van de openbare 
ruimte.  
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;  
Gelet op de gecoördineerde wetten van 23 december 1986 en 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de 
provincie- en gemeentebelastingen;  
Gelet op de wet van 15 maart 1999 van toepassing op 1 april 1999 en het koninklijk besluit van 12 april 1999 betreffende betwistingen 
en de wettelijke bepalingen betreffende belastinginning;  
Gelet op de wet van 23 maart 1999, betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  
 

REGLEMENT 
 

I.  DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING 
 

Artikel 1: 
Er wordt ten bate van de gemeente vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2019 een jaarlijkse belasting geheven op commerciële 
publiciteitsdragers die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende 
openbare dienst hebben. 
In de hypothese dat een bepaalde publiciteitsdrager die als hoofddoel de financiering van een openbare dienst heeft, niet onderhevig 
zou zijn aan het onderhavige reglement, zal het reglement op commerciële publiciteitsdragers die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg 
toegepast worden. 
 
II.  DEFINITIES 

 
Artikel 2:  
Onder publiciteitsdragers 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. 
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. 
Onder openbare dienst wordt verstaan: elke taak die de vervulling van een behoefte van algemeen belang beoogt en waarvan de 
regelmatige uitvoering nodig wordt geacht door de wetgever en dit onafhankelijk van het organisme dat deze taak verricht. 
Onder commerciële publiciteitsdragers die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die tot hoofddoel de financiering van een door de 
wetgever erkende openbare dienst hebben wordt verstaan: de commerciële publiciteitsdragers waarvan minstens 50 % van de netto-
ontvangsten die eruit voortkomen bestemd zijn voor de financiering van de openbare dienst. 

 
III. TARIEF VAN DE BELASTING 

 
Artikel 3: 
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. 
De belasting bedraagt € 75 per vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter nuttige oppervlakte. 

 
Dit bedrag wordt op 1 januari van elk jaar verhoogd met 3 %. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

75 77,25 79,57 81,95 84,41 86,95 

 
Elk gedeelte van een vierkante meter wordt naar de hogere vierkante meter afgerond. 
De belastbare oppervlakte van de drager wordt als volgt berekend: 
- als het slechts één vlak bevat: op basis van de afmetingen van de publiciteitsdrager; 
- als het meerdere vlakken bevat: op basis van de totale oppervlakte van alle zichtbare vlakken; 
- als meerdere reclameboodschappen opeenvolgend getoond kunnen worden: het tarief van de belasting zal vermenigvuldigd worden 
met het aantal opeenvolgende zichtbare reclamevlakken. 
De belasting is verschuldigd voor een heel jaar voor elk dienstjaar, te rekenen vanaf 1 januari, ongeacht de installatiedatum van de 
drager.  

 
IV. BELASTINGPLICHTIGE 

 
Artikel 4: 
Is belastingplichtig: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die over het recht beschikt om de drager te gebruiken. 
Artikel 5: 
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 6: 
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 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 7: 
De inventarisering van de belastbare elementen wordt georganiseerd door het gemeentebestuur dat een aangifteformulier naar de 
belastingplichtige zal sturen dat behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend teruggestuurd moet worden voor de vermelde 
vervaldatum. 
Artikel 8: 
De aangifte blijft geldig tot herroeping. De herroeping moet gebeuren in de maand die volgt op de wijziging van de situatie. 
Artikel 9: 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet een dergelijk formulier aanvragen voor 31 december van het 
dienstjaar waarvoor de belasting is verschuldigd. 
De belastingplichtige moet de eventuele controle van zijn aangifte vergemakkelijken door alle documenten en inlichtingen te bezorgen 
die hiervoor opgevraagd zouden kunnen worden. 
Artikel 10: 
Bij gebrek aan een aangifte binnen de voorziene termijnen, of in geval van een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte van de 
belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan de oorspronkelijk voorziene belasting. 
Alvorens over te gaan tot de ambtshalve inkohiering zal het college van burgemeester en schepenen 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 verzendingsdatum van de kennisgeving, om zijn 
opmerkingen schriftelijk te laten gelden.  
Het bedrag van deze vermeerdering zal via inkohiering geïnd worden.  

 
VII. INVORDERING EN GESCHILLEN 

 
Artikel 11: 
Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.  
De belastingplichtige zal kosteloos een aangifte ontvangen. 
Artikel 12: 
De belasting moet binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet betaald worden. 
Artikel 13: 
De regels rond invorderingen, moratoire interesten, vervolgingen, voorrechten, wettelijke hypotheken en verjaringen inzake 
Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van toepassing op deze belasting. 
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 met redenen omkleed zijn en moet schriftelijk, op straffe van verval, verstuurd worden binnen de zes maanden en 
drie dagen die volgen op de verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 15: 
Het onderhavige reglement trekt op 1 januari 2014 het reglement in dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 juni 
2012 en door het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 5 september 2012. 
  


