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Openbare zitting

Dienst FIBEBO

De Gemeenteraad,
Gelet op de Nieuwe gemeentewet en met name zijn artikelen 117, 133 tot 136 en 252;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 met betrekking tot de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake de gemeentelijke belastingen;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 18 december 2019 betreffende dezelfde belasting;
Gelet op het reglement betreffende de invorderingskosten van de gemeentelijke schuldvorderingen;
Gelet op de financiële situatie van de Gemeente; dat het nagestreefde hoofddoel van deze belasting erin
bestaat de Gemeente de nodige financiële middelen te verschaffen voor de missies en het beleid dat ze wenst
te voeren, samen met de waarborg van haar financieel evenwicht;
Overwegende dat de verspreiding van publiciteit een economische activiteit is, die inkomsten voortbrengt,
zodat redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat natuurlijke personen of rechtspersonen, actief in deze
sector, beschikken over bijdragemogelijkheden die hun toelaten om de belastingen, die hen ten laste worden
gelegd, te betalen;
Overwegende dat de gemeente beschikt over een lokaal beleid van duurzame ontwikkeling en dat de
belasting voor de gratis verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken, niet-geadresseerde
reclamestalen en niet-geadresseerde regionale drukwerken kadert in dit beleid, in het bijzonder door de wil
om verspilling tegen te gaan van papier of van andere materialen;
Overwegende daarentegen dat de gratis of betalende bedeling van geadresseerde reclamedrukwerken,
geadresseerde reclamestalen en geadresseerde regionale drukwerken niet in het toepassingsveld dienen te
vallen van het reglement wanneer de geadresseerden hun gegevens hebben doorgegeven om ze te ontvangen
dat men dus kan veronderstellen dat de stalen, de drukwerken of de regionale drukwerken, die naar hen
worden gericht, hen interesseren;
Overwegende dat de gratis niet-geadresseerde verspreiding zich onderscheidt van de gratis of betalende
geadresseerde reclame door de massale verdeling ervan aan personen waarvan niet geweten is dat ze
interesse hebben voor dit soort reclame; dat de geadresseerden dit inderdaad niet gevraagd hebben en niet
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altijd de mogelijkheid hebben om zich hiertegen te verzetten; dat moet worden gepreciseerd dat, hoewel de
mogelijkheid bestaat om een klever “no pub” te plaatsen op de brievenbus, de bewoners geen keuze hebben
tussen de niet-geadresseerde reclame waarvoor ze interesse hebben en de niet-geadresseerde reclame
waarvoor ze geen enkele interesse hebben en dat er bovendien geen systeem bestaat om de verspreiding van
de niet-geadresseerde reclame te verhinderen in tegenstelling tot wat de wet op de bescherming van het
privéleven voorziet voor de geadresseerde reclame; dat voor wat betreft de reclame van hand tot hand
bedeeld op de openbare weg, het publiek over het algemeen niet de kans krijgt om zich af te vragen of ze
belang hecht aan wat hen wordt uitgedeeld;
Overwegende dat bovendien in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de niet geadresseerde
verspreiding over het algemeen gebeurt in de twee landstalen om alle inwoners te bereiken, in tegenstelling
tot de geadresseerde of betalende reclame waarbij wellicht de taal van de geadresseerde gekend is;
Overwegende dat dit ontegensprekelijk een verspilling betekent voor louter commerciële doeleinden;
Overwegende dat het nodig wordt geacht om een aanslagvoet te voorzien per bedeelde gram voor niet-
geadresseerde drukwerken en niet-geadresseerde regionale drukwerken en een aanslagvoet per exemplaar
voor de verdeling van niet-geadresseerde stalen; dat het milieu-impact van een document inderdaad
belangrijker zal zijn naarmate er meer pagina’s zijn en het document bijgevolg zwaarder is, terwijl de impact
van een staal eerder in verhouding staat tot het aantal dat verdeeld wordt;
Overwegende dat de gratis verspreiding van ongeadresseerde regionale drukwerken ook moet worden belast
omdat algemene informatie op een milieuvriendelijker manier kan worden verspreid, dat de aanslagvoet
echter verlaagd mag worden, aangezien deze drukwerken het zuiver commerciële kader overstijgen en een
maatschappelijke en algemene informatieve rol spelen; bovendien mag de aanslagvoet niet afhangen van de
frequentie van de verspreiding, aangezien het informatie bevat die van algemeen nut is voor de Jetse
bevolking;
Overwegende dat het past om de verspreiding van verkiezingsfolders vrij te stellen tijdens de
verkiezingsperiode zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, voor zover het in een democratische
samenleving van essentieel belang is dat de bevolking wordt geïnformeerd over de programma's van de
politieke partijen om haar stemrecht met volledige kennis van zaken te kunnen uitoefenen;
Overwegende dat het past een vrijstelling te verlenen voor verspreidingen uitgevoerd door publiekrechtelijke
rechtspersonen, door instellingen die zijn erkend als zijnde van algemeen belang en door verenigingen
zonder winstoogmerk met het oog op het nastreven van een doel van algemeen belang dat verband houdt met
hun maatschappelijk doel, dat dit doel uitsluitend in het algemeen belang is en dat zij uitsluitend worden
bedeeld in het kader van hun activiteit van algemeen belang; dat de gemeente de uitoefening van activiteiten
die uitsluitend in het algemeen belang zijn, niet wenst te belemmeren;
Op voorstel van het College;
Besluit:
SECTIE I: TOELATINGSAANVRAAG
Artikel 1 – TOELATING
§1. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die reclamedrukwerken, stalen of gratis niet-geadresseerde
regionale drukwerken wenst te verdelen op de openbare weg dient voorafgaandelijk een toelating te krijgen
van de burgemeester.
§2. De toelating wordt bij wijze van gunst afgeleverd onder de vorm van een persoonlijk en onoverdraagbaar
document en is herroepbaar.
§3. Iedere aanvraag van een dergelijke toelating moet per brief worden ingediend bij het gemeentebestuur
van Jette (Wemmelsesteenweg, 100 te 1090 Jette), of per e-mail (info@jette.irisnet.be) ten laatste 3 maanden
voor de voorziene datum van de verdeling. Een ontvangstbewijs zal binnen 15 werkdagen worden verstuurd
en binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek wordt een met redenen omkleed antwoord verzonden,
mits alle gevraagde documenten en informatie zijn verstrekt.
§4. De toelatingsaanvraag dient de volgende elementen te bevatten:

De volledige persoonlijke gegevens (naam en voornaam/benaming en rechtsvorm -
woonplaats/maatschappelijke zetel - ondernemingsnummer - telefoonnummer) van de natuurlijke
persoon of de rechtspersoon die de reclame verdeelt.

De dagen tijdens dewelke de reclame zal worden verdeeld.
De plaats(en) waar deze verdelingen zullen worden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente

• 

• 
• 
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Jette evenals het aantal natuurlijke personen die aanwezig zullen zijn op elke plaats van verdeling.
In het geval van verdeling van drukwerken zal een kopie van het drukwerk moeten worden gevoegd

bij de aanvraag;
In het geval van verdeling van stalen, geschenken, drank voedsel zal een beschrijving van de aard

van het product dat verdeeld wordt bij de aanvraag moeten gevoegd worden.

§5. Deze toelating is te allen tijde herroepbaar om diverse redenen, zoals overtredingen op het gebied van
volksgezondheid, ingevolge verstoring van de openbare orde, het niet naleven van het verkeersreglement,
een negatief verslag opgesteld door de gemeentelijke veearts betreffende de hygiëne in het algemeen en/of
meer bepaald de presentatie van de producten, de bescherming van de consument.
§6. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die commerciële of niet-commerciële reclame verdeelt op de
openbare weg zonder toelating van de Burgemeester zal worden bestraft met een administratieve sanctie in
overeenstemming met het algemene politiereglement.
§7. De aanvraag en het verkrijgen van de voormelde toelating geldt niet als belastingaangifte die vermeld
wordt in het artikel 8 van het huidige reglement.
SECTIE II: FISCALE BEPALINGEN
Artikel 2 – GRONDSLAG VAN DE BELASTING
Er wordt van 1 januari 2023 tot 31 december 2025 inbegrepen een belasting vastgelegd op het gratis huis-
aan-huis verspreiden of op de openbare weg verspreiden van:

niet-geadresseerde reclamedrukwerken;
niet-geadresseerde reclamestalen;
niet-geadresseerde regionale drukwerken.

Artikel 3 – DEFINITIES
In de zin van het huidige reglement verstaan we onder:

“niet-geadresseerd”: drukwerk/staal/regionaal drukwerk dat geen naam en geen volledig adres
vermeldt van de geadresseerde (straat, nr., postcode en gemeente).

“reclamedrukwerk”: een document dat ten minste een aankondiging bevat met commerciële
doeleinden, opgemaakt door één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen.

“reclamestaal”: aangeboden voorwerp met de bedoeling een product of een dienst te promoten; de
verdeling van geschenken, drank en/of voedsel wordt met name beschouwd als een reclamestaal.

"gratis regionaal drukwerk": het drukwerk dat gratis en op regelmatige basis verdeeld wordt naar
rato van minimum 40 maal per jaar en dat naast reclame ook redactionele informatie vermeldt in
verband met de recente actualiteit, aangepast is aan de verdelingszone maar dat voornamelijk
gemeentelijk (of regionaal) is en dat ook minimum 5 van de 6 volgende informatiepunten van
algemeen belang bevat, van niet achterhaalde actualiteit, aangepast aan de verdelingszone en die in
elk geval voornamelijk gemeentelijk (of regionaal) zijn:

wachtdiensten (medische beroepen);
de culturele agenda’s met daarin de belangrijkste evenementen van de gemeente en haar

omgeving, van haar vzw’s;
de “zoekertjes” van particulieren
de rubriek werkaanbiedingen en opleidingen;
de notariële aankondigingen;
bij de toepassing van wetten, decreten of algemene reglementen, van gewestelijke, federale of

lokale aard, van officiële aankondigingen van algemeen belang, van officiële publicaties of
publicaties van algemeen belang zoals de openbare onderzoeken en andere publicaties
voorgeschreven door de hoven en de rechtbanken.

Artikel 4 – BELASTINGPLICHTIGE

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
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§ 1. De verantwoordelijke uitgever, de verspreider van de drukwerken/gratis regionale kranten en de
natuurlijke of rechtspersoon voor wie het drukwerk wordt verspreid zijn hoofdelijk verplicht voor de
belasting.
Onder de natuurlijke of rechtspersoon voor wie het drukwerk wordt verspreid of aangebracht, wordt de
natuurlijke persoon of de rechtspersoon verstaan die voordeel kan hebben bij de reclame.
§ 2. In geval van uitreiking van reclamestalen zijn de producent van de reclamestalen en degene voor wie de
reclamestalen wordt uitgedeeld, hoofdelijk aansprakelijk voor de belasting.
Artikel 5 – BEREKENING, AANSLAGVOET EN INDEXERING
Sectie 1 – Algemene voorwaarden
§1. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld, voor de gratis verdeling van niet-geadresseerde
reclamedrukwerken en de gratis verspreiding van niet-geadresseerde regionale drukwerken, afhankelijk van
het aantal kilo's van verdeeld drukwerken per jaar.
§2. De in §1 van dit artikel bedoelde aanslagvoeten zijn in voorkomend geval cumulatief.
§3.De aanslagvoeten worden met 2% geïndexeerd vanaf 1 januari van elk jaar, in overeenstemming met de
tabel die hieronder vermeld staan onder sectie 2 tot 4.
Sectie 2 – Standaard aanslagvoet voor de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken.

Aanslagjaar 2023 2024 2025
Van  0 tot 50 kg 0,2654 0,2707 0,2761
Van  meer dan 50 kg tot 100 kg 0,4245 0,433 0,4417
Van  meer dan 100 kg tot 250 kg 0,5943 0,6062 0,6183
Van  meer dan  250 kg tot 500 kg 0,7323 0,7469 0,7619
Van  meer dan 500 kg tot 1000 kg 0,8596 0,8768 0,8944
Van  meer dan 1000 kg tot 2500 kg 0,9764 0,9959 1,0158
Van  meer dan 2500 kg tot 5000 kg 1,0825 1,1041 1,1262
Van  meer dan 5000 kg tot 10000 kg 1,1992 1,2232 1,2477
Van  meer dan 10000 kg tot 20000 kg 1,2841 1,3098 1,336
Van  meer dan 20000 kg tot 30000 kg 1,3584 1,3856 1,4133
Van  meer dan 30000 kg tot 40000 kg 1,4221 1,4505 1,4795
Van  meer dan 40000 kg tot 50000 kg 1,4751 1,5046 1,5347
Van  meer dan 50000 kg tot 60000 kg 1,5176 1,5479 1,5789
Van  meer dan 60000 kg tot 70000 kg 1,5494 1,5804 1,612
Meer dan 70000 kg 1,5706 1,6020 1,6341
Sectie 3 – Aanslagvoet voor de verspreiding van gratis niet-geadresseerde regionale drukwerken met
betrekking tot het verspreiden van reclamedrukwerk

Aanslagjaar 2023 2024 2025
 Gratis regionale drukwerken 0,1698 0,1732 0,1767

Sectie 4 – Standaard aanslagvoet voor de verspreiding van niet-geadresseerde reclamestalen
Aanslagjaar 2023 2024 2025

Aanslagvoet per verdeelde staal 0,1803 0,1839 0,1876
Artikel 6 – VRIJSTELLINGEN
Wordt vrijgesteld van de huidige belasting:
de verdeling van niet-geadresseerde reclamedrukweren/regionale drukwerken of stalen van de belasting als
ze wordt uitgevoerd door de rechtspersonen, verenigingen zonder winstoogmerk en instellingen van
openbare nut met het oog op het nastreven van een doel van algemeen belang, op voorwaarde dat deze
verspreidingen slechts plaatsvinden in het kader van hun activiteit van algemeen belang en hun
maatschappelijk doel uitsluitend bijdraagt tot het algemeen belang.
de verdeling van folders van de politieke partijen of van kandidaten die zich op kiezerslijst bevinden van het
Europees Parlement, van de federale kamers, van het gewest- en gemeenschapsparlement of van de
gemeenteraad tijdens de verkiezingsperiode zoals bepaald door de wet van toepassing betreffende deze
materie.

4/8Gemeenteraad - 14.12.2022 - Uittreksel van dossier 70742

#010/14.12.2022/A/0017#



Artikel 7 – AANGIFTE
§1. Iedere persoon bedoeld in het huidige reglement is gehouden om spontaan alle noodzakelijke elementen
van de belasting kenbaar te maken aan het gemeentebestuur, met name:

1. Het gewicht van de te verdelen exemplaren (enkel voor de gratis reclamedrukwerken en regionale
drukwerken);

2. De hoeveelheid van de te verdelen exemplaren;
3. De lijst van de straten voor dewelke de bedeling heeft plaatsgevonden en of de verdeling huis-aan-

huis is gebeurd of op de openbare weg;
4. Het aantal uitgevoerde verdelingen;
5. De identiteit en de volledige gegevens (naam en voornaam/benaming en rechtsvorm –

woonplaats/maatschappelijke zetel – ondernemingsnummer – telefoonnummer) van de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die de verantwoordelijke uitgever is of van de producent en de identiteit
en de volledige gegevens van de verspreider en de persoon voor wie het drukwerk wordt verspreid.

6. De identiteit en de volledige gegevens (naam en voornaam/benaming en rechtsvorm –
woonplaats/maatschappelijke zetel – ondernemingsnummer – telefoonnummer) van de natuurlijke
persoon of rechtspersoon voor rekening van wie de verdeling wordt uitgevoerd.

Een exemplaar van het drukwerk/staal/regionaal drukwerk dient bij de verklaring te worden gevoegd.
§2. De aangifte vermeld in §1 van het huidige artikel moet gericht worden naar het gemeentebestuur ten
laatste op 31 december van het aanslagjaar waarin de verdeling van niet-geadresseerde drukwerken/ stalen/
regionale drukwerken zich voordoen.
§3. De aangifte, al dan niet gedaan onder een vorig belastingreglement, is geldig van aanslagjaar tot
aanslagjaar, tot er een wijziging is van de belastbare grondslag. In geval van wijziging van de belastbare
grondslag moet de belastingschuldige spontaan een nieuwe aangifte bezorgen aan het gemeentebestuur
binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag van de wijziging.
Artikel 8 – AMBTSHALVE HEFFING
§1. Het ontbreken van een aangifte, laattijdige aangifte, dat wil zeggen de aangifte niet ingediend binnen de
in artikel 7 van dit reglement gestelde termijn of de onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan
leiden tot het ambtshalve inkohiering van de belasting in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7
van het reglement van 3 april 2014 betreffende de vestiging, invordering en geschillen inzake gemeentelijke
belastingen.
§2. In geval van ambtshalve aanslag, wordt de belasting vastgesteld op basis van de gegevens waarover de
gemeente beschikt.
§3. Alvorens over te gaan tot ambtshalve aanslag, dient het college van Burgemeester en schepenen of het
door het college aangewezen personeelslid op grond van artikel 5 van de ordonnantie van 3 april 2014
betreffende de vestiging, invordering en geschillen inzake gemeentelijke belastingen, aan de
belastingschuldige, per aangetekende brief bij de post, de gronden van het beroep op deze procedure, de
elementen waarop de belastingheffing is gebaseerd, de methode voor het bepalen van deze elementen,
evenals het bedrag van de belasting ter kennis te brengen.
§4. De belastingschuldige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de derde
werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn standpunt schriftelijk te laten gelden.
Wanneer een belasting ambtshalve wordt gevestigd, moet de belastingschuldige het bewijs leveren van de
juistheid van de elementen die hij aanvoert.
§5. a) De ambtshalve ingekohierde belastingen worden vermeerderd op basis van de volgende
schaalverdeling:

bij een eerste overtreding, een verhoging van 25%;
bij een tweede overtreding, ongeacht het jaar waarin de eerste overtreding werd begaan: een

verhoging van 50%;
bij een derde overtreding, ongeacht het jaar waarin de tweede overtreding werd begaan: een

verhoging van 100%;
bij een vierde overtreding, ongeacht het jaar waarin de derde overtreding werd begaan: een

verhoging van 200%.

• 
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Het bedrag van die verhoging wordt gelijktijdig en samen met de belasting ingekohierd en mag het dubbele
van de ingekohierde belasting niet overschrijden.
b) Onder overtreding dient men te verstaan de afwezigheid van aangifte, een laattijdige aangifte, een
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte van elke belastbare toestand ongeacht of het dezelfde
belasting en/of hetzelfde reglement betreft.
c) Indien een laattijdige aangifte aan de gemeente wordt overgemaakt na het opstarten van de procedure van
ambtshalve aanslag maar voordat het kohier uitvoerbaar werd verklaard door het college en ze correct,
volledig en nauwkeurig is, dan dient ze als een overtreding geboekt te worden maar zonder evenwel een
verhoging van de belasting toe te passen.
d) Bij het bepalen van de toe te passen schaal is er sprake van een tweede of daaropvolgende overtreding
indien, op het moment waarop een nieuwe overtreding wordt gepleegd, de belastingschuldige sedert
minstens dertig kalenderdagen de toepassing van de sanctie ter kennis werd gebracht betreffende een vorige
overtreding.
Er wordt geen rekening gehouden met eerdere overtredingen wanneer geen enkele dergelijke overtreding
bestraft is voor de 5 laatste aanslagjaren die het aanslagjaar voorafgaan waarvoor de nieuwe overtreding
moet worden bestraft.
ARTIKEL 9 – TOEGANG TOT DE INFORMATIE VAN DE BELASTBARE ELEMENTEN DOOR
DE GEMEENTE
§1.1° Elke persoon is ertoe gehouden om, op aanvraag van het gemeentelijk personeel, aangeduid door het
college van Burgemeester en schepenen, in overeenstemming met artikel 5 van de ordonnantie van 3 april
2014 en zonder verplaatsing, alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn voor de
vestiging van de belasting.
2°. a) In het kader van huidig belastingreglement, ziet elke persoon, die binnen een termijn van 30
kalenderdagen geen nuttig gevolg geeft aan het schrijven verzonden door de gemeentelijke administratie,
zich een administratieve geldboete van € 100 ingekohierd. Worden beoogd het geheel van verzoeken die erin
bestaan mee te werken aan de vestiging van de belasting en meer bepaald verzoeken tot inlichtingen en tot
voorlegging van bescheiden noodzakelijk voor deze vestiging.
b) Indien de geadresseerde van het voornoemde schrijven niet over de gevraagde informatie of bescheiden
beschikt, dient hij deze binnen de genoemde periode van 30 kalenderdagen aan te tonen. Bij gebrek daarvan
wordt de onder a) bedoelde boete ingekohierd.
c) Indien de geadresseerde van bovengenoemde schrijven binnen de onder b) genoemde termijn schriftelijk
om een aanvullend uitstel voor het verstrekken van de gevraagde informatie en bescheiden verzoekt, is een
uitstel van maximum van 30 kalenderdagen toegestaan.
d) Bij gebrek aan een schriftelijk antwoord van de administratie binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van
het verzoek om verlenging van de termijn, wordt ambtshalve een uitstel van 30 dagen toegekend.
§2. In het geval dat een persoon vrijwillig heeft afgezien van het verstrekken aan de gemeente van de
gevraagde informatie en bescheiden, ongeacht of de persoon ze heeft achtergehouden of had kunnen
verkrijgen, wordt hij ingeschreven met een administratieve boete van € 500.
§3. Iedereen is ook verplicht om vrije toegang te verlenen tot de al dan niet bebouwde onroerende goederen
die een belastbaar element kunnen vormen of bevatten of waarin een belastbare activiteit wordt uitgeoefend,
aan personeelsleden die zijn aangesteld in overeenstemming met artikel 5 van de ordonnantie van 3 april
2014 en voorzien van hun aanstellingsbewijs, om de belastingplicht te bepalen of om de grondslag van de
belasting vast te stellen of te controleren. Deze personeelsleden mogen echter alleen de gebouwen en
bewoonde lokalen betreden tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds en alleen na machtiging van de
politierechter, tenzij toegang uit vrij wil wordt verleend.
Aan al wie geen vrije toegang verleent tot de gebouwen die bepaald zijn in vorig lid, wordt een
administratieve boete van € 100 ingekohierd.
§4. Met uitzondering van de in de artikels 7 en 8 bedoelde overtredingen, geeft elk ander verzoek tot fiscale
samenwerking van de Gemeente dat niet binnen de vereiste termijn wordt gehonoreerd, aanleiding tot het
opleggen, ten laste van de aangezochte persoon, van een administratieve boete van € 100.
§5. Elke volgende overtreding die volgt op een eerder ingekohierde boete, identiek aan deze beschreven
onder de §1 en §3 tot §4, begaan door dezelfde persoon, of ze nu betrekking heeft of niet op hetzelfde
aanslagjaar en/of hetzelfde belastingreglement, heeft de inkohiering te zijnen laste van een administratieve
geldboete tot gevolg die met elke volgende overtreding € 50 bedraagt bovenop de voorgaand ingekohierde
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administratieve geldboete, met een maximum van € 500.
§6. Elke administratieve boete wordt gevestigd en ingevorderd volgens dezelfde regels als die welke van
toepassing zijn op de kohierbelastingen.
Artikel 10 - OPEISBAARHEID EN INVORDERINGEN
§1. De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohieren.
§2. Het kohier wordt door het college van Burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard,
uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.
§3. Met uitzondering van §2, maken de ambtshalve belastingen het voorwerp uit van een belastingkohier
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard binnen de drie jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Die termijn
wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of
met de bedoeling schade te berokkenen.
§4. De belasting wordt ingevorderd door de gemeenteontvanger conform de bepalingen van de ordonnantie
van 3 april 2014 en is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Bovendien zijn de nalatigheidinteresten verschuldigd in overeenstemming met de geldende wettelijke
bepalingen.
Artikel 11 – BEZWAARSCHRIFT
§1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen een belasting, een
belastingverhoging of een administratieve boete ingekohierd krachtens huidig reglement en dit in
overeenstemming met de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 m.b.t. de vestiging, de invordering
en de geschillen inzake gemeentebelastingen.
§2. Elk bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van Burgemeester en schepenen dat als
administratieve overheid handelt.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
§3. Het bezwaarschrift moet bovendien schriftelijk of via duurzame drager worden ingediend, gedagtekend
en ondertekend worden door de bezwaarschriftindiener of door zijn vertegenwoordiger, en moet de naam, de
hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingschuldige vermelden ten laste van wie de belasting is
gevestigd evenals het voorwerp van het bezwaarschrift en een uiteenzetting van de feiten en middelen.
§4. Het bezwaarschrift moet per post verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen,
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette of via duurzame drager op de website van de gemeente,
http://jette.irisnet.be/nl/bezwaarschrift_tegen_belastingen.
§5. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift gevraagd heeft, zal hij
worden uitgenodigd op een hoorzitting. In voorkomend geval, deelt het college, de schepen of het in artikel
9, §2 van de ordonnantie van 3 april 2014 bedoelde personeelslid aan de belastingschuldige en, in
voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger, de datum van de hoorzitting mee, evenals de dagen en de uren
waarop het dossier geraadpleegd kan worden. Die mededeling geschiedt ten minste vijftien kalenderdagen
vóór de dag van de hoorzitting.
De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger aan het
college of het in artikel 9, §2 van de ordonnantie van 3 april 2014 bedoelde personeelslid worden bevestigd,
schriftelijk of via duurzame drager, en ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting. De
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wordt gehoord door het college. Het proces-verbaal van de
hoorzitting wordt opgesteld en ondertekend door de burgemeester, de gemeentesecretaris en de
bezwaarschriftindiener of door zijn vertegenwoordiger.
§6. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan het voorwerp uitmaken van een beroep
voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in overeenstemming met de bepalingen in het artikel 1385
decies en undecies van het Gerechtelijk Wetboek en moet, op straffe van verval, ingediend worden via
verzoekschrift op tegenspraak binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de
dag van de bezorging aan de post van de aangetekende brief met de kennisgeving van de beslissing.
Artikel 12 – INWERKINGTREDING
Het huidige reglement treedt in werking op 1 januari 2023. Hij vervangt de vorige belastingreglement voor
belastingen die vanaf het aanslagjaar 2023 worden ingekohierd.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Benjamin Goeders  

De Voorzitter, 
(g) Hervé Doyen

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
JETTE, 16 december 2022

De Gemeentesecretaris,

Benjamin Goeders  

De Burgemeester,

Claire Vandevivere
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