
Taksreglement op het aanbrengen van reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de 
openbare weg bevinden. 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 17/12/2018, heeft het ondervermeld 
reglement goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 19/12/2018 tot 
02/01/2019 en ligt ter inzage bij de Dienst der Gemeentetaksen van het Gemeentebestuur 
van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 
13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2019 tot 31/12/2021, een gemeentelijke belasting geheven op het 
aanbrengen van één of meer reclamedrukwerk(en) op voertuigen die zich op de openbare 
weg bevinden.  
 
Artikel 2. 
Onder aanbrengen wordt verstaan: het plaatsen van reclamedrukwerk op één of meerdere 
voertuigen die zich op de openbare weg bevinden. 
 
Onder reclamedrukwerk wordt verstaan: elk blad, kaartje en/of catalogus met reclame van 
commerciële aard. 
 
Onder reclame van commerciële aard wordt verstaan: elke reclame die - expliciet of impliciet 
- ondernemingen of bepaalde producten vermeldt of reclame die, op een directe of 
verhullende wijze, de lezer verwijst naar advertenties of die opmerkzaam wil maken op, laten 
kennismaken met , aanbevelingen doen inzake ondernemingen, producten of diensten om 
een commerciële transactie te verkrijgen of die één of meer advertenties bevat van 
particulieren of ondernemers inzake roerende of onroerende transacties of die één of meer 
aanbiedingen van betaalde diensten bevat. 
 
Artikel 3. 
De belasting is verschuldigd door de uitgever van het commerciële drukwerk. Indien de 
uitgever niet geïdentificeerd kan worden, is de belasting verschuldigd door de verdeler van 
het commerciële drukwerk. Als noch de uitgever, noch de verdeler geïdentificeerd kan 
worden, is de belasting verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon voor 
wie het reclamedrukwerk werd aangebracht en die er mogelijk profijt uit kan halen. 
 
Artikel 4. 
Zijn vrijgesteld: 
1. drukwerk met een direct verband met een evenement georganiseerd door of met de steun 

van de gemeente of door de instellingen van openbaar nut en verenigingen zonder 
winstoogmerk, 

 
2. drukwerk dat met de toestemming van de eigenaar of de gebruiker van een voertuig op dit 

voertuig wordt aangebracht waarbij de belastingplichtige het bewijs moet leveren van de 
voormelde toestemming. 

 
Artikel 5. 
Het belastingtarief is als volgt vastgesteld: 
 
- tussen één en 1.000 exemplaren op: 
  289 EUR voor het dienstjaar 2019; 
  295 EUR voor het dienstjaar 2020; 



  301 EUR voor het dienstjaar 2021. 
 
- meer dan 1.000 exemplaren, per exemplaar, op: 
  0,280 EUR voor het dienstjaar 2019; 
  0,287 EUR voor het dienstjaar 2020; 
  0,294 EUR voor het dienstjaar 2021. 
 

met dien verstande dat het aantal exemplaren dat als basis dient voor de belasting en niet 
overeenkomt met een honderdtal, naar het volgende honderdtal wordt afgerond. 

 
Artikel 6. 
§ 1. De belastingplichtige dient uiterlijk vijftien kalenderdagen voor iedere bezetting of 

verspreiding bij het gemeentebestuur aangifte te doen van alle elementen die 
noodzakelijk zijn voor de berekening van de belasting. 

 
§ 2. In geval de gemeente een verdeling van publicitaire drukwerken vaststelt die niet het 

onderwerp van een spontane verklaring is geweest, bezorgt zij een aangifteformulier aan 
de belastingplichtige. Die verplicht is het ingevuld terug te sturen binnen de dertig dagen 
te tellen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het 
formulier. 

 
§ 3. Bij gebrek aan een aangifte binnen de vastgelegde termijnen, in geval van een onjuiste, 

onvolledige of onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtige wordt de belasting 
ambtshalve ingekohierd. 

 
§ 4. Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent 

de gemeente aan de belastingplichtige dat het tot deze procedure overgaat, en dit 
conform de beschikkingen van artikel 7 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. De 
belastingplichtige beschikt over een termijn van een maand te rekenen van de 3de 
werkdag volgend op de datum van de verzending van de betekening om zijn 
opmerkingen schriftelijk over te maken. 

 
§ 5. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden met 30 % verhoogd tijdens de eerste 

toepassing van de ambtshalve uitgevoerde belastingsprocedure die in onderhavig artikel 
wordt beschreven. 

 
§ 6. Er is sprake van herhaling van overtreding, met een nieuwe verhoging van 30 % van de  

verhoogde belasting tot gevolg, wanneer de belastingplichtige reeds per aangetekend 
schrijven op de hoogte werd gesteld van de toepassing van een ambtshalve uitgevoerde 
belastingprocedure voor een aanslagjaar beoogd door dit reglement. 

 
§ 7. Het bedrag van deze verhoging wordt samen ingekohierd met de ambtshalve 

ingekohierde belasting.  
 
Artikel 7. 
De belasting wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van burgemeester 
en schepenen. 
 
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt 
onverwijld. 
 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de 
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen. 



 
Artikel 8. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting 
op de inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
 
Artikel 9. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondergetekend en met redenen omkleed 
bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen 
de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de 
verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die 
voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij 
uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de 
datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, 
minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting meegedeeld. 
 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting 
minstens zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College 
van burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 10. 
De regels rond invorderingen, verwijl- en moratoire interesten, vervolgingen, voorrechten, de 
wettelijke hypotheek en verjaring inzake Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van 
toepassing op deze belasting. 
 


