BRULOCAFICHES – GEMEENTEBELASTINGEN EN -RETRIBUTIES

BEKENDMAKING EN
INWERKINGTREDING
VAN HET GEMEENTELIJK
BELASTINGREGLEMENT
IN HET KORT
Net zoals alle andere reglementen en verordeningen die door de gemeenteraad, het College en de burgemeester
genomen worden, moeten de belastingreglementen:
•	aangeplakt worden aan de gemeentelijke valven
•	integraal bekendgemaakt worden op de website van de gemeente.
Pas 5 dagen na de aanplakking treedt de tekst in werking en wordt hij dus inroepbaar voor derden, de belastingplichtigen.
Bekendmakingen via aanplakking moeten in een register opgenomen worden. Deze formaliteit blijkt essentieel in
geval van eventueel beroep tegen de akte.
In tegenstelling tot de aanplakking heeft de publicatie op de gemeentelijke website geen invloed op de inwerkingtreding van de akte.
De termijn van 60 dagen om de vernietiging te vorderen voor de Raad van State, begint ook te lopen vanaf de
bekendmaking.

>	zie fiche 12 - Betwisting van een belastingreglement

Volgens artikel 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet
moet de volgende informatie bekendgemaakt worden:

WETTELIJKE BASIS

•
•
•
•

–– Nieuwe Gemeentewet – art. 112 & 114
–– Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling
van het administratief toezicht op de gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

het onderwerp van de akte
de datum van de goedkeuring van de tekst
de beslissing van de toezichthoudende overheid
de plaats(en) waar de tekst geraadpleegd kan
worden

Als de bepalingen van artikel 112 van de Nieuwe
Gemeentewet niet nageleefd worden, wordt het
op die manier bekendgemaakt belastingreglement
niet nietig, maar is het niet tegenwerpbaar aan voor
belastingplichtigen.

TOELICHTING
De gemeenten moeten hun belastingreglementen integraal op hun officiële website bekendmaken. De verplichte aanplakking blijft ook bestaan.

De elektronische bekendmaking op de website van de
gemeente is verplicht en heeft tot doel de burger beter
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te informeren. Toch – zoals hierboven gepreciseerd –
wordt enkel de schending van de verplichte aanplakking
gesanctioneerd met de niet-tegenwerpbaarheid van de
belasting.
De tekst treedt in werking 5 dagen na de aanplakking.
Wij stippen aan dat dit het juridisch bestaan van de tekst
niet in het gedrang brengt: dat vangt aan bij de goedkeuring van de belasting in kwestie door de gemeenteraad.
>> zie fiche 3 - Toezicht op het belastingreglement
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