
Belansting op het aanplakken van affiches zichtbaar door het publiek. Hernieuwing. Wijziging.

Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;

Gelet op de artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het artikel 252 van de nieuwe Gemeentewet houdende de verplichting aan de
Gemeenten een begrotingsevenwicht na te leven;

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen en zijn daaropvolgende wijzigingen;

Gelet op het algemeen reglement van 29 mei 1997 betreffende de vestiging en de invordering van de
gemeentebelastingen, en zijn daaropvolgende wijzigingen;

Gelet op de ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998,
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;

Gelet op het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998, betreffende
de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de
uitoefening van het administratief Toezicht en zijn daaropvolgende wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief van 24 augustus 1998 betreffende de ordonnantie van 14 mei 1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet het reglement aan te passen aan de beschikkingen van de ordonnantie van 3 april 2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;

Herzien zijn beraadslaging van 25 april 2013 betreffende het hernieuwen en het wijzigen van
het belastingsreglement betreffende de belasting op het aanplakken van affiches zichtbaar van
de openbare weg voor een termijn vervallend op 31 december 2017.

BESLUIT:

1) Het reglement betreffende de belasting op het aanplakken van affiches zichtbaar van de
openbare weg, te vernieuwen en te wijzigen, en de tekst ervan als volgt te stellen:

Artikel 1
Er wordt ten bate van de gemeente Sint-Gillis, vanaf 01 april 2016 en voor een termijn van vijf jaar
vervallend op 31 december 2020 een belasting vastgesteld op het aanplakken van affiches zichtbaar
voor het publiek.

A. AANPLAKKING OP DE GEMEENTELIJKE AANPLAKKINGPLAATSEN.

Artikel 2
Enkel het Gemeentebestuur kan commerciële, notariële affiches en affiches voor vertoningen, enz.
laten aanplakken op de aanplakkingplaatsen die zijn eigendom zijn of hem exclusief ter beschikking
gesteld zijn.
De aan te brengen affiches moeten overgemaakt worden aan de aanplakkingdienst, vijf
kalenderdagen vóór de gewenste aanplakkingdatum. Om praktische redenen en rekening houdend
met de beschikbare aanplakkingplaatsen mogen niet meer dan vijf identieke aanplakbrieven formaat
1,20 x 0,70 m aangebracht worden.



Ingeval van een notariële aanplakking betreffende de verkoop van een gebouw gelegen op het
gemeentelijk grondgebied, kan er een extra affiche op dit gebouw geplakt worden.
Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden ingeval van overplakking van de
aangebrachte affiches door derden.

Artikel 3
De forfaitaire belasting is vastgelegd op 2,50 € per aanplakbrief, met een maximum van 1 maand.

Zijn niettemin vrijgesteld van betaling:

 de affiches van openbare diensten (staat, gewesten, provincies, gemeenten);
 de affiches betreffende festiviteiten, conferenties of culturele, sportieve en educatieve

manifestaties die plaats hebben op het gemeentelijke grondgebied op voorwaarde dat de
desbetreffende affiches geen commerciële publiciteit dragen, zij geen inkomgeld vermelden
en er geen inkomgeld gevraagd wordt ter plaatse;

 de affiches betreffende de filantropische manifestaties waarvoor het College een vrijstelling
zou verlenen, mits een gemotiveerde aanvraag van de organisator;

 de affiches van electorale aard aangebracht op de panelen die tijdelijk door het
gemeentebestuur ter beschikking worden gesteld van de diverse politieke partijen.

B. AANPLAKKING OP DE PRIVATE AANPLAKKINGSPLAATSEN

Artikel 4
Er wordt een belasting geheven op alle affiches aangebracht op eender welke vaste
aanplakkingplaatsen op het gemeentelijke grondgebied die zichtbaar zijn door het publiek.

Artikel 5
Het bedrag van de belasting is vastgesteld per affiche op 6,17€/m² of per fractie m² affiche, ongeacht
de duur van de affichering, maar met een minimum van een maand. Elke affiche die langer behouden
blijft, zal belast worden voor een nieuwe periode.

Artikel 6
Alle aan te plakken affiches moeten vooraf aangeboden worden op de aanplakkingdienst die haar
stempel zal aanbrengen onderaan rechts.

De ondernemingen kunnen echter van deze voorafgaande formaliteit worden vrijgesteld mits betaling
van een jaarlijkse forfaitaire voorafbetaling per paneel, als volgt berekend: 74€/m² of per fractie m²
affiche per fractie m² affiche.

In geval van plaatsing van nieuwe paneelborden in de loop van het dienstjaar, zal het forfaitair
berekend worden naar rato van de maanden die men nog heeft kunnen aanplakken.
In geval een bestaand paneel wordt verwijderd, zal het saldo van de belasting berekend naar rato van
de resterende maanden, aan de ondernemer ter beschikking worden gesteld onder vorm van een
krediet voor het volgende dienstjaar.

C. ALGEMEEN

Artikel 7
De betaling van de belasting betekent geen vrijstelling van de wettelijke of reglementaire verplichting
om de toelating te bekomen voor de plaatsing van de affiche of haar drager, indien zo’n toelating
vereist is.

Artikel 8
§1. Het Gemeentebestuur zendt de belastingplichtige jaarlijks een aangifteformulier, dat hij behoorlijk
ingevuld, gedateerd en ondertekend, binnen de daarin vermelde termijn, namelijk vijftien dagen, dient
terug te sturen.

§2. De belastingplichtigen die geen aangifteformulier ontvangen hebben moeten er een aanvragen bij
de gemeentelijke belastingdienst, ten laatste op 31 december van het betroffen dienstjaar, en moeten



dit binnen de daarin vermelde termijn, namelijk vijftien dagen, ingevuld, gedateerd en ondertekend
terugzenden.

§3. De belastingplichtige is verplicht om bij zijn aangifte alle bewijsstukken betreffende zijn statuut, zijn
persoonlijke toestand of zijn verklaringen, te voegen. Op vraag van het Bestuur en zonder
verplaatsing moet hij ook alle boeken en documenten voor leggen die noodzakelijk zijn voor het
vaststellen van de belasting.

§4. In geval van wijziging van de belastbare basis zal, binnen de vijftien dagen van deze wijziging, een
nieuwe aangifte moeten ingediend worden bij het Gemeentebestuur.

Artikel 9
§1. Het niet-aangeven binnen de voorziene termijn of een onjuiste, onvolledige of onduidelijke aangifte
brengt het van ambtswege inkohieren van de belasting met zich mee volgens de elementen waarover
het Gemeentebestuur kan beschikken.

§2. Vooraleer over te gaan tot de aanslag van ambtswege betekent het Bestuur aan de
belastingplichtige, bij ter post aangetekend schrijven, de motieven waarom het tot deze procedure
overgaat, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is, de wijze waarop deze elementen bepaald
worden alsook het bedrag van de belasting.

§3. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de
verzendingsdatum van de betekening, om zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken. Als de
belastingplichtige binnen deze termijn geen enkele opmerking heeft gemaakt wordt overgegaan ot de
ambtshalve heffing.

§4. In geval van ambtshalve ingekohierde belastingen zullen die vermeerderd worden met een bedrag
gelijk aan de verschuldigde of als verschuldigd geachte belasting.

§5. De inbreuken op voorliggend reglement worden vastgesteld door de beëdigde en daartoe speciaal
door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde ambtena(a)r(en). Het proces-verbaal
dat deze opstelt/opstellen zijn rechtsgeldig tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 10.
§1. De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen. Dit dient schriftelijk ingediend te worden en dient, op straffe van verval, per post
verstuurd te worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven aan het loket van de gemeentelijke
belastingdienst binnen de drie maanden die volgen op de derde werkdag van de
verzendingsdatum van het waarschuwinguittreksel. Het moet gemotiveerd, gedagtekend en
ondertekend worden door de bezwaarindiener of zijn vertegenwoordiger.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die tijdens een hoorzitting gehoord wil worden,
moet het ook expres in zijn bezwaarschrift aanmelden.

§2. De indiening van een bezwaarschrift schorten de opeisbaarheid van de belasting en de
nalatigheidintresten niet op.

Artikel 11.
Onderhavige belasting zal via een kohier ingevorderd worden.
De vaststelling, de inning en de betwisting hieromtrent worden volgens de ordonnantie van 3
april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen geregeld.
De vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen volgen, bovendien,
de bepalingen terzake opgenomen in het algemeen reglement betreffende het vaststellen en
innen van gemeentebelastingen , aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 29 mei
1997 en zijn latere wijzigingen.

2) De huidige beraadslaging ter betekening aan de toezichthoudende Overheid over te
brengen.




