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Zitting van 29.06.22

#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 vastgelegd door de beslissing van de Gemeenteraad
van 20 januari 2021 voor de dienstjaren 2022 tot 2025;
Overwegende dat het doel dat door deze belasting wordt nagestreefd, 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, 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 niet discriminerend is om lichtgevende et niet-lichtgevende uitrustingen te
onderscheiden, om een ontradend effect te hebben op deze met een hoge zichtbaarheid van de reclame omdat
die waarschijnlijk een gevaar voor de weggebruiker vormt;
Overwegende dat het gebruik van uitrustingen die het scrollen van opeenvolgende reclameboodschappen
mogelijk maken, bijgevolg moet worden ontmoedigd, evenals reclamemiddelen met bepaalde kenmerken die
de visuele waarneming en het rijgedrag van weggebruikers beïnvloeden als gevolg van een verhoogde
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visuele en cognitieve afleiding, waardoor het risico op ongevallen aanzienlijk toeneemt;
Overwegende dat de tarieven redelijk zijn en zeker in verhouding staan tot de winsten die door dit type
installatie worden gegenereerd, zodat aan de gemeente niet kan worden verweten geen rekening te hebben
gehouden met de draagkracht van de belastingbetalers;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
                                       
BESLIST:
 
Artikel 1
Er wordt ten bate van de gemeente, voor de dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen, een jaarlijkse belasting
geheven op reclameborden die voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Artikel 2
Onder publiciteitsonderstellen wordt verstaan elke constructie in eender welk materiaal, geplaatst langs de
openbare weg of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg, waarop reclame wordt
aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel, met inbegrip van de
muren of gedeelten van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te
brengen, evenals de onderstellen waarop verlichte en niet-verlichte reclameborden of lichtbeelden vertoond
worden. Onder publiciteitsonderstellen worden ook, voor zowel mobiele als vaste toepassingen, de digitale
varianten gerekend, zoals lichtkranten, LED-walls, … die al dan niet vaste, wijzigende of bewegende teksten
en andere symbolen dragen en die al dan niet tegen een vergoeding ter beschikking gesteld worden van
geïnteresseerden, die een boodschap willen verspreiden. Voor de muren of gedeelten ervan waarop reclame
wordt aangebracht, moet de totale bedekte oppervlakte beschouwd worden als één bord of
publiciteitsonderstel ook indien er verschillende reclames op voorkomen.
Artikel 3
De jaarlijkse belastingtarieven worden voor het jaar 2022 vastgesteld op:

35,00 EUR / per m² / per niet lichtgevende of niet verlichte uitrustingen (TARIEF 1);
150,00 EUR/ per m² / lichtgevende of verlichte uitrustingen (TARIEF 2) ;
300,00 EUR / per m²/ digitale uitrustingen (TARIEF 3);

 
Het jaarlijkse tarief, vastgelegd op 1 januari, wordt geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig
onderstaande tabel:
 

 Dienstjaar
2023

Dienstjaar
2024

Dienstjaar
2025

TARIEF 1 35,00 EUR 35,88 EUR 36,78 EUR
TARIEF 2 153,75 EUR 157,59 EUR 161,53 EUR
TARIEF 3 307,50 EUR 315,19 EUR 323,07 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 digitale reclameborden of reclameborden uitgerust met een systeem waarmee meerdere reclames op
eenzelfde zijde achtereenvolgens worden getoond, wordt de belasting vervijfvoudigd.
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

• 
• 
• 
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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.
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 20 januari
2021.
 
Verzending van de onderhavige beraadslaging zal aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden.

35 stemmers : 33 positieve stemmen, 2 onthoudingen.

• 

• 

• 
• 
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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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