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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
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Catherine Moureaux, Voorzitster van de Raad ;
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De Block, Ann Gilles-Goris, Leonidas Papadiz, Hassan Ouassari, Hind Addi, Saliha Raiss, Yassine
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,
Marc Demeyer, Gemeenteraadsleden ;
Marijke Aelbrecht, Wnd. Secretaris.

Verontschuldigd

Tania Dekens, Hicham Chakir, Mohamed Daif, Mohamed El Bouazzati, Laurent Mutambayi, Joke
Vandenbempt, Khadija Zamouri, Pascal Paul Duquesne, Rajae Maouane, Abdallah Kanfaoui,
Gemeenteraadsleden.

Zitting van 29.06.22
#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Belasting op de publiciteit op de openbare weg - 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 reclame op de openbare weg, gevestigd door beslissing van de
Gemeenteraad van 22 december 2021 voor de dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen;
Overwegende dat het de gemeentelijke overheid toekomt, in het kader van haar fiscale autonomie en onder
controle van de toezichthoudende overheid, om de onderscheidende elementen te bepalen van de belastingen
die ze vestigt, hetzij de basis, de grondslag en het tarief van de belastingen die ze als noodzakelijk oordeelt
ten opzichte van de behoeften waarin ze meent te moeten voorzien, onder het voorbehoud opgelegd door de
Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om aan de gemeenten te verbieden bepaalde
belastingen te heffen;
Overwegende dat het doel nagestreefd door deze belasting, is om aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek de
financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en beleidsmaatregelen te kunnen
uitvoeren, alsook om haar financieel evenwicht te waarborgen;
Gelet het feit dat nieuwe vormen van reclame verschijnen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het tarief van deze belasting moet worden verhoogd en dat dit tarief tot 2025 met 2,5% per
jaar zal worden verhoogd;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST:
De belasting op de publiciteit op de openbare weg te vernieuwen en het volgende reglement aan te nemen:
Artikel 1
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Er wordt voor de dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen een belasting gevestigd op de publiciteit op de
openbare weg en als volgt vastgesteld:
A) Rondrijden van reclame-rijtuigen:
50,00 EUR per dag en per rijtuig.
(de publiciteit met luidsprekers is verboden op het grondgebied van de gemeente)
De jaarlijkse tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig
onderstaande tabel:

Dienstjaar 2023
51,25 EUR

Dienstjaar 2024
52,53 EUR

Dienstjaar 2025
53,84 EUR

B) Uitdeling van strooibiljetten met handelsinslag op de openbare weg:
30,00 EUR per dag en per uitdeler.
De jaarlijkse tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig
onderstaande tabel:

Dienstjaar 2023
30,75 EUR

Dienstjaar 2024
31,52 EUR

Dienstjaar 2025
32,31 EUR

C) Reclame van het type "Clean tag" die wordt gedefinieerd als een monochrome en kortstondige
vloermarkering (gemiddelde duur van 7 dagen) en wordt gemaakt door sproeien met water, biologisch
afbreekbare verf of krijt:
20,00 EUR per dag per "Clean tag"
De jaarlijkse tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig
onderstaande tabel:

Dienstjaar 2023
20,50 EUR

Dienstjaar 2024
21,01 EUR

Dienstjaar 2025
21,54 EUR

Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon voor wiens rekening de publiciteit
verspreid is.
De belastingschuldige is gehouden, minstens 24 uur bij voorbaat aan het gemeentebestuur de voor de
aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Artikel 3
De belasting wordt contant ingevorderd. Ze is rechtens betaald per storting op de rekening-courant van het
gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek of tegen afgifte van een kwitantie.
Artikel 4
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Huidig reglement vervangt, vanaf het dienstjaar 2022, het belastingsreglement op de publiciteit op de
openbare weg, gevestigd door beslissing van de Gemeenteraad van 22 december 2021 voor de dienstjaren
2022 tot 2025 inbegrepen.
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,

De Burgemeester,

Marijke Aelbrecht

Catherine Moureaux
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