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Zitting van 16.12.19

#Onderwerp : Reglement van belasting op al dan niet verlichte uithangborden en op de rechtstreeks of
onrechtstreeks verlichte reclames. Dienstjaren 2020 t.e.m. 2025.#

Openbare zitting

De raad, 
Gelet op de Grondwet, inzonderheid op de artikelen 170 §4 en 172;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald op de artikelen 112, 114, 117 en 252;
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
Gelet op de wet van 13 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering
van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald op de artikelen 6, §2, en 10;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan
de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief
toezicht, meer bepaald op artikel 1, 12°;
Overwegende dat de belasting op al dan niet-verlichte uithangborden en op reclames met directe of indirecte
verlichting erop gericht is een gepast gebruik mogelijk te maken van gebouwen en de onaantrekkelijke impact
van de genoemde uithangborden en reclames op het stedelijk milieu te verminderen;
Overwegende dat de wildgroei van uithangborden en reclames moet worden voorkomen op het grondgebied van
de Gemeente en dit meer bepaald wegens de visuele ongemakken die hun plaatsing veroorzaakt;
Overwegende dat deze uithangborden of reclames voornamelijk winstgevend bedoeld zijn en geen openbaar
nutskarakter hebben behalve sommige ervan, die zullen worden vrijgesteld in dit reglement; het is
verbazingwekkend dat er een hoger belastingtarief moet worden vastgesteld voor de verlichte uithangborden en
reclames, en dit in de mate waarin deze laatste grotere visuele ongemakken vormen dan de niet-verlichte
uithangborden en reclames;
Overwegende dat de uithangborden die behoren tot een dienst van openbaar nut, alsook die van werken zonder
winstoogmerk die een filantropisch of menslievend, een kunstzinnig of een wetenschappelijk karakter hebben en
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van openbaar nut zijn, de uithangborden die geplaatst zijn op gebouwen die uitsluitend gebruikt worden door een
erkende godsdienst en informatie inhouden met betrekking tot deze godsdienst, de uithangborden die geplaatst
zijn op gebouwen die gebruikt worden voor het onderwijs, ingericht of gesubsidieerd door de overheid en enkel
betrekking hebben op het onderwijs dat er verstrekt wordt, de benamingen van ziekenhuizen, bejaardentehuizen,
klinieken, dispensaria en andere gelijksoortige instellingen, de aanduidingen voorgeschreven door wetten,
ordonnanties of decreten, besluiten en openbare reglementen vervullen taken van algemeen belang of van
openbaar nut;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid, om deze taken van algemeen belang en van openbaar nut niet te
hinderen, ertoe kan beslissen deze uithangborden vrij te stellen;
Overwegende dat het belastingtarief niet veranderd is tijdens de begrotingsjaren 2014 tot en met 2019; dat het in
2020 moet worden vastgelegd rekening houdend met de stijging van de consumptieprijzen en de lonen; dat het
nieuwe tarief vervolgens op 1 januari van elk volgend jaar zou kunnen worden verhoogd met 3%, waarbij het
resultaat van deze berekening wordt afgerond tot op een tiende van een euro;
Overwegende de financiële situatie van de gemeente en de noodzaak voor de begrotingsjaren 2020 tot 2025 een
evenwicht te bewaren tussen de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente, met behoud van een billijke inning
van fiscale lasten van de verschillende categorieën belastingplichtigen;
Op voorstel van het college van burgmeester en schepenen,
Beslist,
Enig artikel.- zijn goedkeuring te hechten aan het onderstaande ‘Belastingreglement op al dan niet-verlichte
uithangborden en reclames met directe of indirecte verlichting - Begrotingsjaren 2020 tot 2025’:
 

BELASTINGREGLEMENT OP AL DAN NIET-VERLICHTE UITHANGBORDEN EN RECLAMES MET
DIRECTE OF INDIRECTE VERLICHTING

-
BEGROTINGSJAREN 2020 TOT EN MET 2025

 
DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
 
 
Artikel 1.- Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een jaarlijkse
gemeentebelasting vastgesteld op: al dan niet-verlichte uithangborden; reclames met directe of indirecte
verlichting.
 
Artikel 2.-
 
§1. Als uithangbord wordt beschouwd elke aanduiding met een permanent karakter die zichtbaar is vanaf de
openbare weg, die geplaatst is binnen of buiten een gebouw of zijn bijgebouwen, hetzij in de ruimte die wordt
begrensd door het winkelraam en de etalage, hetzij op minder dan anderhalve meter van het winkelraam als er
geen etalage is, ongeacht of het al dan niet geschreven is, en met het doel bekendheid te geven aan de
handelszaak die of het bedrijf dat op een gegeven plaats wordt geëxploiteerd, het beroep dat er wordt
uitgeoefend, de prestaties die er worden geleverd of de producten die er worden vervaardigd, verdeeld, verkocht,
verhuurd of geruild.
§2. Als reclame wordt beschouwd elke aanduiding met een permanent karakter die zichtbaar is vanaf de openbare
weg, die geplaatst is binnen of buiten een gebouw of zijn bijgebouwen, op een glazen oppervlak hetzij in de
ruimte die wordt begrensd door het winkelraam en de etalage, hetzij op minder dan anderhalve meter van het
winkelraam als er geen etalage is, ongeacht of het al dan niet geschreven is, en bedoeld om bekendheid te geven
aan de handelszaak, het bedrijf of de producten die er worden vervaardigd of verdeeld door andere personen dan
de exploitant of de eigenaar van een bepaalde plaats.
BELASTINGPLICHTIGEN
 
Artikel 3.- De belasting is verschuldigd door de exploitant van de plaats waar het uithangbord of de reclame is
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geplaatst. Maar als de exploitant onbekend is, dan wordt de belasting ingekohierd op naam van de eigenaar van
het gebouw.
 
BELASTINGTARIEF
 
Artikel 4.-
§1. Het belastingtarief wordt vastgesteld per jaar en verhoogd volgens de onderstaande tabel:
 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Niet-verlichte
uithangborden
en reclames

€12,00/m² €12,40/m² €12,70/m² €13,10/m² €13,50/m² €13,90/m²

Verlichte
uithangborden
en reclames

€18,00/m²
€18,50/m²
 

€19,10/m² €20,30/m² €20,30/m² €20,90/m²

Lichtsnoeren
die niet
vastzitten aan
het uithangbord
of de reclame

€4,00/m €4,10/m €4,20/m €4,40/m €4,50/m €4,60/m

 
§2. Voor de berekening van de in de vorige paragraaf bedoelde tarieven wordt een begonnen deel van een
vierkante of strekkende meter beschouwd als zijnde een hele ofte volledige vierkante of strekkende meter.
§3. De belasting is verschuldigd per plaats van belastingheffing en voor het hele jaar, en dit op 1 januari van het
jaar. Ze wordt wel gehalveerd:
- als het uithangbord of de reclame wordt geplaatst na 30 juni van het desbetreffende begrotingsjaar;
- bij verdwijning van het uithangbord of de reclame voor 1 juli van het desbetreffende begrotingsjaar.
 
Artikel 5.-
De belastbare oppervlakte wordt berekend als volgt:
- als het uithangbord of de reclame slechts één zijde ofte vlak beslaat, d.w.z. als het uithangbord of de reclame
enkelzijdig is: in functie van de afmetingen van de voorziening die het/ze draagt ofte omvat, en als het gaat om
een onregelmatige meetkundige figuur, in functie van de kleinste regelmatige meetkundige figuur waarin de
voorziening kan worden gevat;
- als het uithangbord of de reclame verschillende zijden ofte vlakken beslaat: de belasting wordt berekend in
functie van de totale oppervlakte van alle zijden ofte vlakken die tegelijkertijd of achtereenvolgens zichtbaar zijn;
- indien het uithangbord of de reclame een volume is: de oppervlakte hiervan wordt vast geacht het drievoud te
zijn van het product van de hoogte maal de grootste breedte ervan;
- Als men met het apparaat ofte toestel verschillende teksten of beelden achtereenvolgens kan presenteren of
projecteren: de belasting wordt dan zoveel maal geïnd als er verschillende voorstellingen of projecties zijn.
 
VRIJSTELLINGEN
 
Artikel 6.-
§1. Geven geen aanleiding tot de heffing van deze belasting:
- de uithangborden die toebehoren aan publiekrechtelijke personen, met uitzondering van die welke die een
winstoogmerk nastreven;
- de uithangborden op schoolgebouwen of op gebouwen die gebruikt worden door een erkende godsdienst en
waarvan de gepubliceerde inhoud uitsluitend betrekking heeft op het onderwijs of op de godsdienst op het
gebouw waarvan het uithangbord geplaatst is;
- de uithangborden geplaatst door verenigingen zonder winstoogmerk, met uitzondering van die van de
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HORECA-etablissementen;
- de benamingen of symbolen van ziekenhuizen, klinieken, dispensaria, apotheken, rusthuizen,
kinderdagverblijven en andere gelijksoortige instellingen.
 
§2. De vermelding van de naam van de handelaar en van zijn ondernemingsnummer , alsook elke andere
aanduiding voorgeschreven bij wetten en bij gemeentelijke verordeningen ofte reglementen, voor zover deze
vermelding niet meer dan tien vierkante decimeter oppervlakte inneemt.
 
§3. Bij een gedeeltelijke inactiviteit die in de loop van het aanslagjaar ononderbroken 6 maanden of langer duurt
kan de belastingplichtige een ontheffing verkrijgen die evenredig of proportioneel is met het aantal volledige
maanden van inactiviteit. Deze inactiviteit wordt op zijn minst bewezen door een boekhoudkundig attest, waarbij
de schriftelijke verklaringen gedaan door de boekhouder, betreffende het begin en het einde van de periode van
inactiviteit, aangetekend verstuurd worden en deze periode slechts begint te lopen op de dag van ontvangst van de
verklaring. De verplichte vakantieperiode wordt niet aanmerking genomen voor het verkrijgen van de
belastingontheffing.
 
§4. Als, door toedoen van enige overmacht, het uithangbord of de reclame verminderd of afgeschaft is, onder
voorbehoud van een eventuele schadevergoeding die men heeft verkregen via zijn verzekeringsinstelling of in het
kader van de ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door
algemene rampen, dan kan de belastingplichtige, uit dien hoofde, een ontheffing verkrijgen die evenredig of
proportioneel is met het aantal volledige maanden van vermindering of afschaffing. De belastingplichtige die de
ontheffing aanvraagt moet dat doen per aangetekende brief, die ook het bewijs moet bevatten dat hij door
overmacht werd getroffen. De belastingontheffing kan niet worden toegekend voor de maanden die aan de
aanvraag voorafgaan. Als de belasting intussen geïnd werd, zal de verkregen ontheffing leiden tot de
terugbetaling ervan.
INNING
Artikel 7.- Deze belasting zal worden geïnd via kohier.
Artikel 8.-
§1. Het gemeentebestuur stelt een aangifteformulier op dat zij aan iedereen ter beschikking stelt, op papier en op
een elektronische drager.
§2. Aan de hand van het genoemde formulier zijn alle onder dit reglement vallende personen ertoe verplicht bij
het gemeentebestuur – dienst belastingen – spontaan aangifte te doen van alle voor de belastingheffing of aanslag
benodigde gegevens, en dit ten laatste binnen de maand die volgt op de plaatsing of de wijziging van het
uithangbord  of op de exploitatie van het gebouw waarop het uithangbord reclame geplaatst is.
§3. Desalniettemin, als de belastingplichtige niet spontaan aangifte heeft gedaan van alle voor de belastingheffing
benodigde gegevens in overeenstemming met §2 van dit artikel, dan zendt het gemeentebestuur hem/haar een
aangifteformulier. Hij/zij is ertoe verplicht dit naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen,
ten laatste binnen één maand na de verzending van het genoemde formulier.
§4. De belastingplichtige is ertoe verplicht alle vereiste bewijsstukken bij zijn aangifte te voegen. Daarnaast moet
hij/zij, op vraag van het gemeentebestuur, alle boeken en documenten voorleggen die nodig zijn voor de
belastingheffing.
§5. Bij wijziging van de belastbare grondslag zal er bij het gemeentebestuur een nieuwe aangifte moeten worden
gedaan binnen de vijftien dagen na deze wijziging.
§6. De aangifte blijft geldig tot ze wordt herroepen.
 
Artikel 9.-
§1. De in dit reglement bedoelde belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van
het aanslagbiljet.
§2. Volgens artikel 414 §1 van het WIB92 worden de door de belastingplichtige verschuldigde bedragen, als
hij/zij niet betaald binnen de genoemde termijn, verhoogd met verwijl- of nalatigheidsintresten ten gunste van de
Gemeente. Ze worden berekend per kalendermaand voor de hele periode van achterstal.
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Artikel 10.-
§1. Het niet-aangeven binnen de genoemde termijn of een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte leidt
tot een ambtshalve inkohiering of inschrijving van de belasting volgens de gegevens waarover het
gemeentebestuur kan beschikken.
§2. Alvorens over te gaan tot een ambtshalve belastingheffing, stelt het gemeentebestuur door middel van een ter
post aangetekende brief de belastingplichtige in kennis van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze
procedure, de gegevens waarop de belastingheffing gebaseerd is, de wijze waarop deze gegevens worden bepaald
alsook het belastingbedrag.
§3. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van
de kennisgeving, om zijn/haar opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken. Als de belastingplichtige binnen die
termijn geen enkele opmerking heeft geformuleerd, dan zal er worden overgegaan tot een ambtshalve inkohiering
of inschrijving van de belasting.
§4. Als de aangifte niet wordt gedaan binnen de gestelde termijn, of in geval van een onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte, dan zal de ambtshalve ingekohierde belasting worden verhoogd als volgt:

1ste inbreuk: verhoging van de verschuldigde belasting met 10%;

2de inbreuk: verhoging van de verschuldigde belasting met 100%;

3de inbreuk en de daaropvolgende: verhoging van de verschuldigde belasting met 250%.

 
GESCHILLEN
 
Artikel 11.- De belastingplichtige kan een bezwaarschrift of klacht indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen, dat optreedt als bestuurlijke overheid. Hij/zij moet dit bezwaarschrift of deze klacht, op straffe van
verval, indienen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag na de datum van
verzending van het aanslagbiljet waarin de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift wordt vermeld.
Bovendien moet het, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend. Het moet worden gemotiveerd, dus
met redenen omkleed, gedateerd en ondertekend door de klager of zijn/haar vertegenwoordiger en er moeten in
worden vermeld de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting wordt geheven, alsook het voorwerp van het bezwaarschrift en een uiteenzetting van de feiten enerzijds
en de middelen of juridische argumenten anderzijds.
 
SLOTBEPALINGEN
 
Artikel 12.- Onverminderd, dus zonder afbreuk te doen aan, de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zal alles wat niet geregeld
is door dit reglement beheerst worden door de bepalingen van het WIB92 en het daarbij horende
uitvoeringsbesluit, die van toepassing zijn op de lokale belastingen, alsook door de gewestelijke bepalingen die
verwijzen naar het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen of door alle andere gewestelijke bepalingen met betrekking tot lokale belastingen.
 
Artikel 13.- Deze beraadslaging treedt in werking op 1 januari 2020.

De raad gaat akkoord.
21 stemmers : 15 positieve stemmen, 6 negatieve stemmen.
Nee : Jean-Pierre Cornelissen, Véronique Dewinck-Capelle, Steve Huyge, Lucas Ducarme, Lamia Khan, Renaud
Fleusus.

• 
• 
• 
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De wnd. Gemeentesecretaris, 
(g) Francesca Signore  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Ahmed Laaouej

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Koekelberg, 19 december 2019

De wnd. Gemeentesecretaris,

Francesca Signore  

Op last, de Schepen,

Khalil Aouasti
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