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Zitting van 20.01.21
#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Belasting op de reclameborden- 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 Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004, verschenen in het Belgisch Staatsblad
van 26 mei 2004;
Gelet op het belastingsreglement op de reclameborden gevestigd door beslissing van de Gemeenteraad van 18
december 2019 voor de dienstjaren 2020 tot 2025 ;
Overwegende dat het doel dat door deze belasting wordt nagestreefd, is om aan de gemeente Sint-JansMolenbeek de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en beleidsmaatregelen te
kunnen uitvoeren, alsook om haar financieel evenwicht te waarborgen, en overwegende dat, tot het bereiken van
dit doel, het juist blijkt om met de belastingcapaciteit van de belastingbetalers rekening te houden, en dit in de
wettelijke bezorgdheid een rechtvaardige verdeling van de belastingsdruk te waarborgen;
Overwegende dat bij het onderhavig reglement wordt gestreefd naar een vermindering van de visuele hinder voor
de openbare ruimte, en dat de Gemeente uiteraard bevoegdheden heeft op stedenbouwkundig en milieuvlak;
Overwegende dat de vrijstellingen bedoeld door het onderhavig reglement gerechtvaardigd worden gelet op het
beoogde algemeen nut;
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;
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BESLIST:
Artikel 1
Er wordt ten bate van de gemeente, voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen, een jaarlijkse belasting
geheven op reclameborden die voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Artikel 2
Onder reclamebord wordt iedere constructie verstaan, in om het even welk materiaal, die zich langsheen de
openbare weg bevindt, of op om het even welke plaats in de open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg,
bestemd om er publiciteit op aan te brengen door aanplakking, hechting, beschildering of door gebruik van om
het even welk ander middel, met uitzondering van de constructies die men aantreft als uithangborden en
signalisatie van wegen, locaties en instellingen van algemeen nut, of met een toeristische bestemming;
Artikel 3
Het tarief van de belasting wordt voor het jaar 2021 vastgesteld op:

• 26,65 EUR per m² / reclamebord van minder dan 1 m²/ jaar;
• 51,25 EUR per m² / reclamebord / jaar;
• 76,88 EUR per m² / reclamebord / jaar voor reclameborden die geplaatst zijn in GCHEWS, een zone ter
bescherming van een geklasseerde site of structurerende ruimte zoals bepaald in het GBP;

•

102,50 EUR per m² / reclamebord / jaar voor reclameborden die aangebracht zijn zonder toestemming,
of waarvoor geen toestemming meer verleend is;
Het jaarlijkse tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig
onderstaande tabel:

Dienstjaar
2022
27,32 EUR
52,53 EUR
78,80 EUR
105,06 EUR

Dienstjaar
2023
28,00 EUR
53,84 EUR
80,77 EUR
107,69 EUR

Dienstjaar
2024
28,70 EUR
55,19 EUR
82,79 EUR
110,38 EUR

Dienstjaar
2025
29,42 EUR
56,60 EUR
84,86 EUR
113,14 EUR

Het bedrag van de belasting wordt berekend per m² van de nuttige oppervlakte, dat wil zeggen de oppervlakte die
kan gebruikt worden voor reclame, met uitzondering van de omlijsting.
Voor de reclameborden voorzien van meerdere zijden met reclame, wordt het bedrag van de belasting
vermenigvuldigd met het aantal zijden met reclame.
Voor reclameborden uitgerust met een systeem waarmee meerdere reclames op eenzelfde zijde achtereenvolgens
worden getoond, wordt de belasting verdubbeld.
Indien de oppervlakte van het reclamebord verschillend is dan de zichtbare oppervlakte met reclame, wordt de
belasting berekend op basis van de zichtbare oppervlakte met reclame.
Artikel 4
De belasting is geheel verschuldigd voor het hele lopende jaar, ongeacht sinds wanneer en tot wanneer het
reclamebord gebruikt wordt.
Er wordt geen enkele vermindering of teruggave toegestaan ongeacht de reden.
Artikel 5
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon in wiens naam de vergunning voor
het plaatsen van het reclamebord afgeleverd werd door de bevoegde gemeentelijke overheid.
Bij gebrek aan vergunning van de bevoegde gemeentelijke overheid, wordt de belasting gevestigd ten laste van de
natuurlijke of rechtspersoon voor wie de publiciteit aangeplakt werd.
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De eigenaar, natuurlijke of rechtspersoon, van het bebouwde of niet-bebouwde goed, is hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van de belasting verschuldigd door de belastingschuldige.
Artikel 6
Worden vrijgesteld:

• De reclameborden die op een bepaalde plaats de uitoefening van een handel of een bedrijf aankondigen;
• De borden gebruikt voor eigen rekening, door een publiekrechterlijke persoon, door een VZW of door
een instelling van openbaar nut die geen winstoogmerk nastreeft;

• De borden geplaatst ter gelegenheid van lokale feesten;
• De verkiezingspanelen geplaatst door de gemeente.
Artikel 7
Het gemeentebestuur stuurt een verklaringsformulier naar de belastingplichtige, die dit document, behoorlijk
ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum, dient terug te sturen. De belastingplichtige die geen
aangifteformulier ontvangen heeft is gehouden er één aan te vragen vóór 31 december van het betreffende
dienstjaar.
De belastingplichtige betekent, in voorkomend geval, aan het Gemeentebestuur, de wijzigingen, verplaatsingen of
verwijderingen van borden die in de loop van het jaar plaatsvonden.
Artikel 8
Indien de aangifte niet binnen de voorziene termijn gebeurt, of indien de aangifte onjuist, onvolledig of
onnauwkeurig ingevuld is, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
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 9
De belasting wordt ingevorderd via kohieren. Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door
het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 10
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 11
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 12
Dit reglement vervangt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december
2019.
Verzending van de onderhavige beraadslaging zal aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden.
43 stemmers : 32 positieve stemmen, 5 negatieve stemmen, 6 onthoudingen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De adjunct Secretaris,
(g) Gilbert Hildgen

De Voorzitster van de Raad,
(g) Catherine Moureaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 22 januari 2021
Voor de Gemeentesecretaris,
De adjunct Secretaris,

De Burgemeester,

Gilbert Hildgen

Catherine Moureaux

Gilbert Hildgen
(Signature)
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