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Zitting van 23.01.20

#Onderwerp : Vernieuwing van het belastingreglement op het verkeer van reclametoestellen op de
openbare weg.- Wijziging van de tarieven en van de tekst.#

Openbare zitting

De Raad,
Aangezien het belastingreglement op de verkoop op de openbare weg verstrijkt op 31 december 2019;
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 gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te hebben;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gelet op het algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de onderhavige belasting de doelstelling heeft om de gemeente toe te laten de nodige financiële
middelen te verwerven voor de uitvoering van haar taken en haar beleid en om 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 verdeling-aan-huis van reclamedrukwerk een economische activiteit is die inkomsten
genereert waarbij redelijkerwijs beschouwd kan worden dat de natuurlijke of rechtspersonen actief in deze
activiteitensector over de fiscale draagkracht beschikken die hen toelaat belastingen te hunnen laste te vereffenen;
Overwegende dat het onderhavige reglement bovendien de visuele hinder in de openbare ruimte wil verminderen;
Overwegende dat de voorziene vrijstellingen gerechtvaardigd worden door de afwezigheid van een winstgevend
doel nagestreefd via het in het verkeer brengen van reclametoestellen;
 
REGLEMENT
 
Artikel 1: Toepassingsgebied en definities
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§ 1. Er wordt vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2022 een belasting geheven op het verkeer van draagbare
reclametoestellen of reclamevoertuigen op de openbare weg.
 
§ 2. Voor de toepassing van het onderhavige reglement wordt verstaan onder draagbaar reclametoestel en
reclamevoertuig:

1. een draagbaar commercieel of publicitair toestel met een commercieel karakter vervoerd door een
persoon of een niet-gemotoriseerd voertuig,

2. een mobiel commercieel of publicitair toestel met een commercieel karakter vervoerd door een
gemotoriseerd voertuig: brandstof, hybride of elektrisch.

 
§3. Onder "openbare weg" wordt verstaan: de openbare weg inclusief de bermen, de trottoirs, de voetpaden, de
openbare pleinen en de openbare parken.
 
Artikel 2: Ontvangstbewijs van de aangifte van de inverkeersstelling van een reclametoestel
 
§ 1. Elke persoon die draagbare reclametoestellen of reclamevoertuigen in het verkeer wenst te brengen, moet
vooraf een aangifte indienen op het kantoor van het Secretariaat - Algemene Zaken.
 
§ 2. Deze aangifte vermeldt het aantal reclametoestellen, de vervoerswijze en de duur (in dagen) van hun verkeer
op de openbare weg.
 
§ 3. Voor elk reclametoestel wordt een aangiftebewijs afgeleverd dat op elk verzoek van de politie en hiertoe
gemachtigde ambtenaren voorgelegd moet worden.
 
§ 4. De betaling van de belasting inzake de inverkeersstelling van reclametoestellen ontslaat de aanvrager niet van
de betaling van de bijkomende diensten die hij zou aanvragen om één of meerdere reclametoestellen in het
verkeer te brengen. Bijkomende diensten kunnen zijn: de plaatsing van parkeerverbodsborden, enz.
 
Artikel 3: Over te maken dossier
 
§ 1. De aangifte moet min. de onderstaande inlichtingen en documenten bevatten die gelijktijdig overgemaakt
moeten worden aan het Secretariaat - Algemene Zaken:

 

Draagbaar
Niet-
gemotoriseerd
voertuig

Gemotoriseerd voertuig, hybride
of elektrisch

Voetganger

Normale of
elektrische
fiets
(à ≤ 25 km/h)

Gemotoriseerde
fiets
≤ 25 km/h

Bromfiets
≤ 45
km/h

Andere

1.

Duidelijk onderwerp van de aanvraag,
technische fiche van het voertuig en het
reclametoestel
Onderwerp van de reclame

    
 

3.
Identiteitskaart van de drager of de
chauffeur

    
 

• • • • •

• • • • •
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4. Rijbewijs van de chauffeur     x     x     x  
 

5.
Verzekeringsattest auto (geldig voor de
gehele duur van de activiteit)

    x     x     x  
 

6.

Verzekeringsattest BA
(lichamelijke en niet-lichamelijke schade
aan derden en aan de gemeente Ukkel
voortvloeiend uit het verkeer van het
reclametoestel)

    
 

 
Artikel 4: Verplichtingen van de belastingplichtige 
 
§ 1. Onverminderd de bijzondere voorwaarden omwille van de specifieke aard van het verkeer van het
reclametoestel en de bepalingen van het algemeen politiereglement van Ukkel moet de aangever het volgende aan
het gemeentebestuur meedelen:

zijn wens tot annulering of wijziging van de voorwaarden van de inverkeersstelling van het
bovenvermelde toestel vóór de oorspronkelijk voorziene startdatum; desgevallend zal de belasting
verschuldigd zijn naar rato van de periode vanaf de start van de inverkeersstelling zoals aangegeven tot de
datum van aangifte van de effectieve afstand of wijziging;

zijn wens om de oorspronkelijke periode van inverkeersstelling te verlengen uiterlijk de laatste dag,
aangegeven in zijn oorspronkelijke aangifte; bij gebrek hieraan kan de procedure voorzien in artikel 6
toegepast worden;

 
Artikel 5: Tarieven
 
§ 1. Het belastingtarief is als volgt vastgelegd:

1. per draagbaar toestel of toestel dat door een niet-gemotoriseerd voertuig wordt vervoerd:

Aantal dragers of voertuigen1 dag
Week
(6 dagen)

1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar

1 € 25 € 125 € 500 € 1.250 € 2.250 € 4.000
2 € 50 € 250 € 925 € 2.400 € 4.300 € 7.600
3 € 75 € 375 € 1.350 € 3.450 € 6.075 € 10.650
4 € 100 € 450 € 1.650 € 4.400 € 7.500 € 13.000
5 € 125 € 500 € 1.900 € 5.000 € 8.500 € 14.425
6 € 150 € 525 € 2.100 € 5.250 € 8.700 € 14.750
 

2. per toestel dat door een gemotoriseerd voertuig wordt vervoerd:

Aantal voertuigen 1 dag
Week
(6 dagen)

1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar

1 € 50 € 250 € 1.000 € 2.500 € 4.500 € 8.000
2 € 100 € 500 € 1.850 € 4.800 € 8.600 € 15.200

• •

• •

• • • • •

• 

• 
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3 € 150 € 750 € 2.700 € 6.900 € 12.150 € 21.300

4 € 200 € 900 € 3.300 € 8.800 € 15.000 € 26.000
5 € 250 € 1.000 € 3.800 € 10.000 € 17.000 € 28.850
6 € 300 € 1.050 € 4.200 € 10.500 € 17.400 € 29.500
 
§ 2. Zijn op een solidaire manier de belasting verschuldigd:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten bate van wie het verkeer van het reclametoestel plaatsvindt,

de organisator, natuurlijk persoon of rechtspersoon, van het verkeer van het reclametoestel.

 
§ 5. Bij gebrek aan een toelating is de belasting verschuldigd vanaf de eerste dag waarop de onregelmatige
inverkeersstelling werd vastgesteld en de belasting zal eindigen de laatste dag van de maand waarin ze voor de
laatste keer werd vastgesteld door de politie en de hiertoe gemachtigde gemeenteambtenaren, onder voorbehoud
van de toepassing van de ambtshalve inkohiering zoals voorzien in het volgende artikel.
 
Artikel 6: Ambtshalve inkohiering
 
Het gemeentebestuur - via de dienst Algemene Zaken ( algemenezaken@ukkel.brussels) - stuurt een
aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit behoorlijk ingevuld en ondertekend moet terugsturen binnen
een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het aangifteformulier.
 
Bij gebrek aan een aangifte binnen de voorziene termijnen, of in geval van een onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, zal de belasting ambtshalve ingekohierd worden.
 
Alvorens over te gaan tot de ambtshalve inkohiering zal het bestuur de belastingplichtige per aangetekend
schrijven via de post 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 datum van de kennisgeving,
voorzien in de vorige alinea, om zijn opmerkingen schriftelijk te laten gelden.
 
De ambtshalve ingekohierde belastingen zullen vermeerderd worden met een bedrag dat gelijk is aan de
oorspronkelijk voorziene belasting.
Het bedrag van deze vermeerdering zal via inkohiering geïnd worden.
 
Artikel 7: Vrijstelling
 
De belastingplichtige die van mening is aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling van de belasting, moet in
ieder geval aan het Secretariaat - Algemene Zaken de voorafgaande toelating vragen voor de inverkeersstelling
van een reclametoestel op de openbare weg overeenkomstig artikel 2 van het onderhavige reglement. Hij moet in
zijn aanvraag bovendien de redenen vermelden waarom hij van mening is een vrijstelling te kunnen bekomen.
 
De onderstaande inverkeersstelling van een reclametoestel is vrijgesteld van de belasting:

1. indien het uitsluitend bestemd is voor de promotie van evenementen georganiseerd of
medegeorganiseerd door de gemeente,

2. indien de reclame geen winstgevend doel nastreeft,
3. indien de reclame een filantropisch karakter heeft.

• 
• 
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De aan de belastingplichtige toegekende vrijstelling ontslaat hem in geen enkel geval van de verplichting tot
betaling van de nodige toelatingen krachtens andere reglementen, incl. de reservering van parkeerverbodsborden.
 
Artikel 8:
 
De belastingplichtige moet het bedrag van de belasting, vermeld op het ontvangstbewijs van de aangifte, betalen
aan de gemeente Ukkel vóór de inverkeersstelling van het reclametoestel.

1. indien de aangifte een ononderbroken periode van een dag tot een week betreft, dient de belasting
onmiddellijk betaald te worden, op de datum waarop de activiteit plaatsvindt;

2. indien de aangifte een ononderbroken periode van meer dan een week en minder dan een maand betreft,
dient de belasting wekelijks betaald te worden (7 volle dagen), te rekenen vanaf een week vóór de eerste
inverkeersstelling;

3. indien de aangifte een ononderbroken periode van een maand betreft, dient de belasting maandelijks op
voorhand betaald te worden (7 volle dagen) vóór de effectieve start van de activiteit;

4. indien de aangifte een ononderbroken periode van drie maand betreft, dient de belasting per kwartaal op
voorhand betaald te worden (7 volle dagen) vóór de effectieve start van de activiteit;

5. indien de aangifte een ononderbroken periode van zes maand betreft, dient de belasting halfjaarlijks op
voorhand betaald te worden (7 volle dagen) vóór de effectieve start van de activiteit;

6. indien de aangifte een ononderbroken periode van een jaar betreft, dient de belasting jaarlijks op
voorhand betaald te worden (7 volle dagen) vóór de effectieve start van de activiteit.

 
Indien de belasting niet wordt betaald, zal de belasting via inkohiering ingevorderd worden.
 
Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet onmiddellijk betaald worden.
 
Artikel 9:
Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 en alles wat niet in het onderhavige reglement
geregeld zou zijn, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en artikels 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek, voor zover ze niet
specifiek betrekking hebben op inkomstenbelastingen, en de gewestelijke bepalingen die verwijzen naar het
Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of elke
andere gewestelijke bepaling inzake de lokale fiscaliteit van toepassing.
 
Artikel 10:
 
De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het college van burgemeester
en schepenen van Ukkel.
 
Het bezwaar moet ondertekend en met redenen omkleed zijn en moet schriftelijk, op straffe van verval, verstuurd
worden binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.
De bezwaren kunnen ingediend worden op een duurzame drager (elektronisch communicatiemiddel, e-mail of
fax).
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij worden
uitgenodigd om gehoord te worden door het college van burgemeester en schepenen tijdens een hoorzitting.
 
De indiening van een bezwaar ontslaat hem niet van de verplichting de belasting binnen de vastgestelde termijnen
te betalen.
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Artikel 11: Inwerkingtreding van het onderhavige reglement
 
Het onderhavige reglement trekt het reglement in dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 12 december
2013 en vervangt het.

38 stemmers : 38 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Laurence Vainsel  

De Voorzitster, 
(g) Aleksandra Kokaj

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ukkel, 29 januari 2020

In opdracht : 
De Adjunct-gemeentesecretaris,

Thierry Bruier-Desmeth  

Het College,

Boris Dilliès
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