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Zitting van 16.12.19

#Onderwerp : Belastingreglement op de reclame-inrichtingen. 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 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
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, en meer bepaald op de artikelen 6, §2, en 10;
Gelet op zijn beraadslaging van 19 december 2013 (A/0006) met de titel ‘Belastingreglement op reclame-
inrichtingen. Dienstjaren 2014 t.e.m. 2019.’;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tot het heffen van belastingen ontleent aan artikel
170 §4 van de Grondwet; dat het haar in het kader van haar fiscale autonomie toekomt de bases en de grondslag
te bepalen van de belastingen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt in functie van de behoeften waarin zij
meent te moeten voorzien, met als enige restrictie ofte beperking opgelegd door de Grondwet, met name de
bevoegdheid van de wetgever om de gemeenten te verbieden bepaalde belastingen te heffen; dat onder
voorbehoud van de uitzonderingen bepaald door de wet, de gemeentelijke overheid onder het toezicht van de
toeziende overheid de basis kiest van de belastingen die ze heft;
Overwegende dat het bepalen enerzijds van de belastbare materie en anderzijds van de belastingplichtigen
allebei   deel uitmaakt van de fiscale autonomie toegekend aan de gemeentelijke overheid; dat zij in deze materie
beschikt over een discretionaire bevoegdheid die zij uitoefent, rekening houdend met haar specifieke financiële
behoeften, die niet de breedst mogelijke belasting vereisen, maar een belasting die ervoor geschikt is voldoende
ontvangsten te verschaffen aan de gemeente om haar ertoe in staat te stellen haar budget in evenwicht te houden
en zelfs een overschot te realiseren dat binnen redelijke grenzen blijft; dat het dus niet het doel is van de
gemeente een algemene belasting vast te stellen;
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Overwegende dat de gemeenteraad het nuttig heeft geoordeeld de door dit reglement beoogde reclame-
inrichtingen te belasten om zich aanvullende inkomsten te kunnen verschaffen ter financiering van de uitgaven
van algemeen nut waaraan de gemeente het hoofd dient te bieden; dat het gaat om een belastbare materie die men
alleen aantreft bij bepaalde belastingplichtigen die actief zijn in de activiteitssector van outdoor ofte
buitenreclame, die specifieke kenmerken vertoont in vergelijking met andere activiteitssectoren die verband
houden met reclame;
Overwegende dat de verspreiding van reclame een economische activiteit is die inkomsten genereert op grond
waarvan men redelijkerwijs kan aannemen dat de natuurlijke of de rechtspersonen die in deze activiteitssector
actief zijn, beschikken over een bijdragevermogen waarmee ze de hun opgelegde belastingen kunnen betalen;
Overwegende dat er nieuwe, zogenaamd dynamische, manieren zijn ontstaan om reclame te verspreiden,
manieren waarmee men een groter aantal reclames kan verspreiden vanaf de reclame-inrichtingen; dat hiermee
rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van het belastingtarief;
Overwegende dat de door het belastingreglement vastgelegde vrijstellingen rekening houden met de financiële
en/of organische afhankelijkheidsrelatie van sommige belastingplichtigen ten opzichte van de gemeente of de
omstandigheid; dat de gemeente en de belastingplichtigen die zich bevinden in een verband van financiële en/of
organische afhankelijkheid ten opzichte daarvan de begunstigden van de reclame zijn; dat deze vrijstellingen ook
rekening houden met de taken van openbare dienst die worden vervuld door de vrijgestelde
onderwijsinstellingen; dat de activiteiten die de belastingplichtigen zonder winstoogmerk uitoefenen niet
belemmerd of financieel zwaarder gemaakt mogen worden door hun een belasting op te leggen op de
inrichtingen met behulp waarvan ze hun activiteiten promoten;
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 Burgemeester en Schepenen,
Beslist,
Enig artikel. - zijn goedkeuring te hechten aan het onderstaande ‘Belastingreglement op reclame-inrichtingen -
Begrotingsjaren 2020 tot en met 2025’.
 

BELASTINGREGLEMENT OP RECLAME-INRICHTINGEN
-

BEGROTINGSJAREN 2020 TOT EN MET 2025
 
I) DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
 
Artikel 1.- Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting geheven op
de reclame-inrichtingen in de openbare ruimte of zichtbaar vanuit de openbare ruimte.
 
Artikel 2.- De reclame-inrichtingen die in dit reglement bedoeld worden zijn publicitaire inrichtingen, met name
tijdelijke publicitaire inrichtingen, publicitaire inrichtingen op een bouwterrein ofte werf en publicitaire
voertuigen.
De reclame-inrichtingen waarvan de hoofdfunctie de financiering van een door de wetgever erkende openbare
dienst is, worden niet bedoeld in dit reglement.
 
Men verstaat onder:

a. publiciteit: elk opschrift, elke vorm of elk beeld dat ervoor bestemd is het publiek te informeren of zijn
aandacht te trekken, met uitzondering van degene die voorkomen op (al dan niet-verlichte)
uithangborden die ervoor bestemd zijn de handelszaak bekend te maken en de verkeerstekens voor
wegen, plaatsen en gebouwen van algemeen belang of met een toeristische roeping;

b. publicitaire inrichting: elke drager of ruimte die, of elk middel dat wordt uitgevoerd, tot stand gebracht,
ingericht of gebruikt om publiciteit te dragen, of dat nu is door te verlijmen, te nieten, te verankeren, te
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schilderen, vast te maken, te projecteren of door enig ander middel;
c. tijdelijke publicitaire inrichting:

§1. elke drager of ruimte die, of elk middel dat wordt uitgevoerd, tot stand gebracht, ingericht of gebruikt om
publiciteit te dragen, of dat nu is door te verlijmen, te nieten, te verankeren, te schilderen, vast te maken, te
projecteren of door enig ander middel, en die/dat een occasioneel, evenementieel of momentaan karakter
heeft;
§2. elke publicitaire inrichting op een bouwterrein ofte werf, met name elke drager of ruimte die, of elk
middel dat wordt uitgevoerd, tot stand gebracht, ingericht of gebruikt om publiciteit te dragen, of dat nu is
door te verlijmen, te nieten, te verankeren, te schilderen, vast te maken, te projecteren of door enig ander
middel, en die/dat geplaatst is ter gelegenheid van een bouwplaats voor werken, op of ter hoogte van de
bouwplaats en waarvan de boodschap al dan niet betrekking heeft op de bouwplaats;
§3. elke drager of ruimte die, of elk middel dat wordt uitgevoerd, tot stand gebracht, ingericht of gebruikt om
publiciteit te dragen, of dat nu is door te verlijmen, te nieten, te verankeren, te schilderen, vast te maken, te
projecteren of door enig ander middel, en waarvan het doel is een gebouw of een terrein te verhuren of te
verkopen.

d. dynamische reclame-inrichting: elke lichtgevende of verlichte reclame-inrichting, ongeacht het gebruikte
procedé (LED, LCD, OLED, PLASMA) waardoor afwisselend publicitaire beelden en boodschappen
kunnen worden getoond.

e. publicitair voertuig: motorvoertuig dat of aanhangwagen die in de openbare ruimte circuleert met het
voeren van publiciteit ofte het maken van reclame als hoofddoel.

f. publiciteit voert en in de openbare ruimte circuleert. Motorvoertuigen en aanhangwagens met uitsluitend
gegevens of tekeningen die betrekking hebben op de handelsnaam, worden niet beschouwd als
publicitaire voertuigen.

 
II) BELASTINGPLICHTIGEN
 
Artikel 3.- De belasting is verschuldigd door de exploitant van de reclame-inrichting.
Zijn hoofdelijk ertoe gehouden de belasting te betalen:
en door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die voordeel heeft bij de publiciteit.

de houder van een zakelijk recht op de reclame-inrichting;

de houder van een zakelijk recht op het gebouw waarop de reclame-inrichting voorkomt. Voor de
toepassing van deze bepaling wordt het openbare domein niet beschouwd als een gebouw;

de installateur van de reclame-inrichting;

de natuurlijke of de rechtspersoon die voordeel heeft bij de publiciteit.

 
III) TARIEF
 
Artikel 4.- Belasting op de reclame-inrichtingen:

Het belastingtarief op reclame-inrichtingen bedraagt € 160,00 per dienstjaar per m².

De belasting is verschuldigd voor het hele dienstjaar ongeacht de datum waarop de desbetreffende
reclame-inrichting wordt geïnstalleerd of gedemonteerd, na goedkeuring ofte aanneming van dit
belastingreglement.

 
Artikel 5.- Belasting op tijdelijke publicitaire inrichtingen:

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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a. Het belastingtarief op tijdelijke publicitaire inrichtingen wordt forfaitair berekend en bedraagt:

€ 20,00 per week en per m²;

€ 60,00 per maand en per m²;

€ 150,00 per trimester en per m².

b) Het belastingtarief bedraagt € 0,16 per dag per m² voor de reclame-inrichtingen op een bouwterrein ofte werf
wanneer de publiciteit betrekking heeft op de bouwheren, de natuurlijke of de rechtspersonen die deelnemen aan
de realisatie van de werken of op de eigenaar van het desbetreffende goed. Voor de berekening van de belasting,
wordt elk deel van een dag geteld als een volledige dag.
 
Artikel 6.- Gemeenschappelijke bepalingen voor de artikelen 4 en 5:
 

a. De belasting is verschuldigd per reclame-inrichting ofte publicitaire inrichting.
b. Voor de berekening van de belasting wordt elk deel van een m² geteld als een volledige m².
c. Voor de publicitaire inrichtingen uitgerust met verschillende publicitaire kanten, wordt het belastingtarief

vermenigvuldigd met het aantal publicitaire kanten.
d. Voor de publicitaire inrichtingen uitgerust met een systeem dat de opeenvolging of het defileren van

verschillende publicitaire boodschappen langs één en dezelfde kant toelaat, wordt het belastingtarief
vermenigvuldigd met het aantal defilerende publicitaire boodschappen.

e. Indien de oppervlakte van de publicitaire inrichting verschilt van de zichtbare publicitaire oppervlakte,
wordt de belasting berekend op basis van de zichtbare publicitaire oppervlakte.

 
Artikel 7.- Belasting op de publicitaire voertuigen.
Het belastingtarief voor publicitaire voertuigen bedraagt per voertuig € 100,00 per dag of per deel van een dag, of
nog € 3000,00 per dienstjaar.
 
IV) VRIJSTELLINGEN
 
Artikel 8.- Worden vrijgesteld van de belastingen bepaald in dit reglement:

reclame-inrichtingen die tijdelijk zijn of niet uitsluitend bestemd voor publiciteit van algemeen belang,
alsook die voor liefdadige of filantropische evenementen die als dusdanig erkend worden;

de reclame-inrichtingen die tijdelijk zijn of niet uitsluitend bestemd voor publiciteit voor evenementen
die georganiseerd of medegeorganiseerd worden door de gemeente of door organismen die gecreëerd
werden door of ondergeschikt zijn aan de gemeente;

de reclame-inrichtingen die tijdelijk zijn of niet uitsluitend bestemd voor publiciteit voor
onderwijsinstellingen gecreëerd, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheden en die aangebracht
zijn op de betrokken instellingen of geplaatst zijn op hun terrein;

de reclame-inrichtingen die tijdelijk zijn of niet uitsluitend bestemd voor publiciteit betreffende culturele,
artistieke, sociale en sportieve activiteiten die worden uitgeoefend zonder winstoogmerk;

de reclame-inrichtingen die tijdelijk zijn of niet geplaatst in een gebouw op een afstand die groter is dan
3 meter van de transparante oppervlakte waardoor ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

 
V) AANGIFTE
 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Artikel 9.-
§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 aan
het gemeentebestuur – dienst belastingen – spontaan aangifte te doen van alle voor de belastingheffing benodigde
gegevens, en dit ten laatste binnen de maand die volgt op de plaatsing of het gebruik van de reclame-inrichting.
§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.
 
VI) INNING EN INVORDERING
 
Artikel 10.- Deze belasting zal worden geheven via kohier.
 
§1. De in dit reglement bedoelde belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van
het aanslagbiljet.
§2. De door de belastingplichtige verschuldigde bedragen worden, 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.
 
Artikel 11.-
§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 70%;

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

 
VII) GESCHILLEN
 
Artikel 12.- 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

• 
• 
• 
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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.
 
VIII) SLOTBEPALINGEN
 
Artikel 13.- 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 14.- Deze beraadslaging treedt in werking op 1 januari 2020.

De raad gaat akkoord.
21 stemmers : 21 positieve stemmen.

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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