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BELASTING OP DE TIJDELIJKE DRAGERS TER BESCHIKKING GESTELD VOOR HET 

AANPLAKKEN VAN PUBLICITAIRE AANKONDIGINGEN. HERNIEUWING. WIJZIGING. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Gelet op het artikel 170 § 4 van de Grondwet; 

  

Gelet op artikelen 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 14 mei 1998 houdende regeling van het administratieve toezicht 

op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en zijn daaropvolgende 

wijzigingen; 

  

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 administratieve Toezicht en zijn daaropvolgende wijzigingen; 

  

Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 betreffende de hervorming van het 

administratief  toezicht ; 

  

Gezien de noodzaak om de tijdelijke dragers die worden gebruikt door de aannemers en 

waarop de handelsnaam vermeld staat, vrij te stellen, teneinde te verhinderen dat de belasting 

wordt doorberekend in de kosten van de werken en eveneens met het doel om de renovatie 

van de bebouwde grond in Sint-Gillis te bevorderen; 

  

Gezien de noodzaak om deze vrijstelling te beperken op tijdelijke dragers, waarop de 

handelsnaam van de aannemer zichtbaar is op een oppervlakte van minder dan 2 m², teneinde  

de publicitaire zichtbaarheid van de dragers te beperken; 

  

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

  

  

Herzien zijn beraadslaging van 10 maart 2016 betreffende de hernieuwing en de wijziging van 

het belastingreglement op de tijdelijke dragers ter beschikking gesteld voor het aanplakken 

van publicitaire aankondigingen, voor een termijn die eindigt op 31 december 2020. 

  

BESLUIT: 
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1.  Het reglement betreffende de belasting op de tijdelijke dragers ter beschikking gesteld 

voor het aanplakken van publicitaire aankondigingen, 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 juli 2017 en voor een periode 

vervallend op 31 december 2021 een belasting geheven op de tijdelijke dragers ter 

beschikking gesteld voor het aanplakken van publicitaire aankondigingen. 

  

Artikel 2. 

Voor de toepassing van huidig reglement dient te worden verstaan onder : 

 - tijdelijke drager: elke niet blijvende constructie in om het even welk materiaal, zichtbaar 

vanop de openbare weg, die gehuurd of gebruikt wordt met het doel publicitaire 

aankondigingen te bevatten (dekzeil, aanplakbiljet, doek, muur, beglazing, enz); 

- publicitaire aankondiging: elk opschrift, vorm of beeld bestemd om het publiek in te lichten 

of de aandacht ervan te trekken. 

  

Artikel 3. 

Geven geen aanleiding tot heffing van huidige belasting : 

1° de dragers toebehorend aan morele personen naar openbaar recht, aan verenigingen zonder 

winstoogmerk en aan instellingen van openbaar nut; 

2° de dragers die uitsluitend bestemd zijn voor werk of een instelling zonder winstgevend 

doel met een filantropisch, artistiek, litterair of wetenschappelijk karakter of van openbaar 

nut, wanneer de vermelding van sponsors en commerciële logos 1/7
de

 van de oppervlakte van 

de aankondiging niet overschrijdt. 

3° de dragers die worden gebruikt door de aannemers gedurende de werken, waarop hun 

handelsnaam staat vermeld. 

Deze vrijstelling geldt echter slechts, indien de afbeelding van de handelsnaam een 

oppervlakte van 2m² niet overstijgt. 

De vermelding van de uitgeoefende activiteit en de verschillende gegevens zoals het 

inschrijvingsnummer van het handelsregister (KBO), het telefoonnummer enz. zijn ingesloten 

in de berekening van de 2m² die worden beoogd in de eerste alinea. 

  

Artikel 4. 

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 10 EUR per maand en per vierkante meter, 

waarbij elke fractie van een vierkante meter voor een gehele wordt gerekend. De belastbare 

oppervlakte wordt berekend in functie van de gelijktijdig of opeenvolgend zichtbare vlakken 

van de drager. 

  

Artikel 5. 

De belasting wordt gevestigd op basis van het effectieve aantal maanden gedurende dewelke 

de drager ter plaatse blijft. Elke begonnen maand telt voor een gehele. 

  

Artikel 6. 

De belasting is verschuldigd, in de eerste plaats door de fysieke of morele persoon die het 

recht heeft om persoonlijk de drager te gebruiken of het gebruik ervan toe te laten voor een 

andere persoon en, hoofdelijk, door de eigenaar van het perceel of de muur waarop de drager 

zich bevindt. 
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Artikel 7. 

Elke drager zoals omschreven in artikel 2 van het reglement dient, voorafgaand aan zijn 

installatie, het voorwerp uit te maken van een toelating van het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

Artikel 8. 

Elke belastingplichtige dient, voorafgaand aan de opstelling van de drager, bij het 

gemeentebestuur, dienst Taksen, aangifte te doen waarin alle elementen zijn opgenomen die 

nodig zijn voor de belasting, meer bepaald de naam en voornaam of firmanaam, zijn domicilie 

of maatschappelijke zetel en de afmetingen die nodig zijn voor het bepalen van de belastbare 

oppervlakte. Elke wijziging van de belastbare basis zal moeten gemeld worden binnen de tien 

dagen; dit geldt ook voor het wegnemen of het afschaffen van de elementen van de belasting. 

  

Artikel 9. 

De belastingplichtige is verplicht de eventuele controle van zijn aangifte te vergemakkelijken, 

meer bepaald door het verstrekken van alle documenten en inlichtingen die hem daartoe 

zouden worden gevraagd. 

  

Bij gebrek aan verklaring of ingeval van onvolledigheid ervan, wordt de belasting van 

ambtswege vastgesteld volgens de elementen waarover het Gemeentebestuur kan beschikken 

en verdubbeld ten laste van de nalatige. 

  

Artikel 10. 

De betaling van huidige belasting doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepassing van de 

belasting op het aanplakken van affiches zichtbaar vanaf de openbare weg. 

  

Artikel 11. 

§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 12. 

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. 

  



COMMUNE DE SAINT-GILLES 

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

brengen. 
 


