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Akki, Khalil Boufraquech, Mohammed EL BOUZIDI, Luc Vancauwenberge, Laetitia
KALIMBIRIRO NSIMIRE, Mohamed Amine Akrouh, Théophile Emile Taelemans, Didier Fabien
Willy Milis, Emre Sumlu, Rachid Ben Salah, Taoufik Hamzaoui, Patrick Bacart, Fatima Zahmidi,
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Vandenbempt, Khadija Zamouri, Pascal Paul Duquesne, Rajae Maouane, Abdallah Kanfaoui,
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Zitting van 29.06.22

#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Belasting op openbare aanplakking - Wijziging. #

Openbare zitting

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 252 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering  en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gelet op het belastingreglement op de openbare aanplakking gevestigd door beslissing van de Gemeenteraad
van 16 maart 2022 voor dienstjaren 2022-2025 ;
Overwegende dat het noodzakelijk is de beveiliging en de bescherming van het leefmilieu te verzekeren;
Gelet op de financiële toestand van de Gemeente;
Overwegende dat het nodig is om de tarief van deze belasting te wijzigen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
                                       
BESLIST:
 
Artikel 1
Er wordt ten bate van de gemeente, voor de dienstjaren 2020 tot 2025 inbegrepen, een driemaandelijkse
belasting geheven op de aanplakking met commerciële, culturele, sociale of sportieve doelen.
Artikel 2
Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder:

Driemaandelijks: de periode van 01-01 tot 31-03, van 01-04 tot 30-06, van 01-07 tot 30-09 en van
01-10 tot 31-12.

Publiciteit met commercieel doeleinde: elk opschrift, elke vorm of afbeelding bestemd voor het
promoten van producten, diensten, merken.

Publiciteit met culturele, sociale of sportieve doeleinden: elk opschrift, elk vorm of afbeelding
bestemd voor het promoten van producten, diensten, evenementen, manifestaties van culturele, sociale
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of sportieve aard.
Tijdelijke inrichting: elke drager, ruimte of middel ingezet tot stand gebracht, ingericht of gebruikt

om publiciteit te ontvangen, hetzij door aanplakking, nieten, verankering, schilderen, verven,
vasthechting, projectie of elk ander middel en die een occasioneel, evenementgericht of tijdelijk
karakter heeft.

Artikel 3
De belastingtarief is vastgesteld op:

Aanplakking op reclame-uitrustingen die eigendom zijn van agentschappen of derden: 10,00 EUR
per m² per affiche en per maand (TARIEF 1)

Aanplakking met culturele, sociale of sportieve doeleinden: 5,00 EUR per m² per affiche en per
maand (TARIEF 2).

Het Schepencollege behoudt zich het recht voor een vrijstelling van de belasting toe te kennen op
aanplakkingen met culturele, sociale of sportieve doeleinden, wanneer deze aanplakkingen van algemeen
nut zijn.

Aanplakking op tijdelijke uitrustingen: per affiche van 1 m² en meer, 10,00 EUR per m² en per week
met een minimaal bedrag van 80,00 EUR (TARIEF 3).

Voor de berekening van de belastbare oppervlakten, zal elke fractie van een m² voor één eenheid beschouwd
worden.
De jaarlijkse tarieven, vastgesteld op 1 januari, worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig
onderstaande tabel:
 
 

 Dienstjaar
2023   Dienstjaar 2024 Dienstjaar 2025

TARIEF 1 10,25 EUR 10,51 EUR 10,77 EUR
TARIEF 2 5,13 EUR 5,25 EUR 5,38 EUR
TARIEF 3 10,25 EUR 10,51 EUR 10,77 EUR
 
De aanplakbiljetten die van de Staatszegel ontheven zijn, worden van de belasting vrijgesteld.
Artikel 4
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de uitbater van de borden of van het stedelijk roerend goed en
door de aankondiger van het bericht dat geplaatst wordt.
Artikel 5
De opgave van de aanplakkingen moet voor het einde van elke maand naar het gemeentebestuur
overgezonden worden.
Indien de aangifte niet binnen de voorziene termijn gebeurt, of indien de aangifte onjuist, onvolledig of
onnauwkeurig ingevuld is, wordt de belasting ambtshalve ten kohier gebracht.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% van het
oorspronkelijk verschuldigde recht. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en gezamenlijk
ingekohierd met de ambtshalve ingekohierde belasting.
Artikel 6
De belasting wordt ingevorderd via kohier. Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 7
Bij gebrek aan de betaling van de belasting binnen de termijn, is een intrestvoet voorzien betreffende de
belastingen verschuldigd, dit intrest wordt berekend per kalendermaand vanaf de eerste dag van de maand
die volgt op de vervaldatum.
Artikel 8
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Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 en voor alles wat niet geregeld zou worden
in dit reglement, de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek, voor
zover zij niet specifiek betrekking hebben op de inkomstenbelastingen, alsook de gewestelijke bepalingen
die verwijzen naar het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen of alle andere gewestelijke bepalingen betreffende de lokale fiscaliteit zijn van
toepassing.
Artikel 9
In geval van bezwaar, moet de bezwaarindiener niet bewijzen dat hij de belasting betaald heeft. Het indienen
van een bezwaar schorst de invorderbaarheid van de belasting en van de intresten wegens laattijdige betaling
niet.
Artikel 10
Dit reglement vervangt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 maart
2022.
 
Verzending van de onderhavige beraadslaging zal aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden.

35 stemmers : 33 positieve stemmen, 2 onthoudingen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De wnd. Secretaris, 
(g) Marijke Aelbrecht  

De Voorzitster van de Raad, 
(g) Catherine Moureaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 04 juli 2022

De wnd.Secretaris,

Marijke Aelbrecht  

De Burgemeester,

Catherine Moureaux
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