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Aleksandra Kokaj, De Voorzitster, ;
Boris Dilliès, Burgemeester ;
Jonathan Biermann, Maëlle De Brouwer, Carine Gol-Lescot, Perrine Ledan, Valentine Delwart,
François Jean Jacques Lambert, Daniel Hublet, Schepen(en) ;
Björn Becker, Eric Sax, Marc Cools, Béatrice Fraiteur, Emmanuel De Bock, Céline Fremault, Jean-
Luc Vanraes, Jérôme Toussaint, Bernard Hayette, Kathleen Delvoye, Marion Van Offelen, Stefan
Cornelis, Odile Margaux, Vanessa Issi, Michel Cohen, Cécile Egrix, Blaise Godefroid, Véronique
Lederman-Bucquet, Yannick Franchimont, Cédric Didier Norré, Fathiya Alami, Jean-Pierre Collin,
Gemeenteraadslid(leden) ;
Aron Misra, De wnd. adjunct-gemeentesecretaris.

 
Thibaud Wyngaard, Schepen(en) ;
Joëlle Maison, Pierre Desmet, Diane Culer, Aurélie Czekalski, Caroline Van Neste, Nicolas
Clumeck, Hans Marcel Joos Van de Cauter, Michel Bruylant, Patrick Zygas, Lise Batugowski,
Jacques Spelkens, Gemeenteraadslid(leden).

Zitting van 24.11.22

#Onderwerp : Vernieuwing van het belastingreglement op commerciële publiciteitsdragers die
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg met als hoofddoel de financiering van een openbare dienst
erkend door de wetgever.- Wijziging 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 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;
Overwegende dat het belastingtarief op jaarbasis met 4 % aangepast moet worden;
Overwegende dat de onderhavige belasting als doelstelling heeft om de gemeente Ukkel de nodige financiële
middelen te verschaffen voor haar opdrachten en het beleid dat ze wil voeren, alsook om haar financieel
evenwicht te verzekeren en overwegende dat het met het oog op deze doelstelling rechtvaardig lijkt rekening
te houden met de draagkracht van de belastingplichtigen, wegens de legitieme bezorgdheid om een
evenwichtige verdeling van de fiscale last te verzekeren;
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Overwegende dat het tarief van de belasting op de commerciële publiciteitsdragers die zichtbaar zijn vanaf
de openbare weg met als hoofddoel de financiering van een openbare dienst erkend door de wetgever
gerechtvaardigd is door de stijging van de gemeentelijke financiële lasten, meer bepaald veroorzaakt door de
onderfinanciering van de gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
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;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Beslist op 1 januari 2023 het belastingreglement op commerciële publiciteitsdragers die zichtbaar zijn vanaf
de openbare weg met als hoofddoel de financiering van een openbare dienst erkend door de wetgever goed
te keuren.

31 stemmers : 31 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De wnd. adjunct-gemeentesecretaris, 
(g) Aron Misra  

De Voorzitster, 
(g) Aleksandra Kokaj

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

De wnd. adjunct-gemeentesecretaris

Aron Misra  

Het College,

Boris Dilliès
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