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Betreft :
Vaststellen van
reclamedrukwerk

de

belasting

op

de

huis-aan-huis

verspreiding

van

De gemeenteraad,
Gelet op artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van
28/5/2010 en 17/2/2012;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de
gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen
een provincie- en gemeentebelasting;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de intentie om de vervuiling van de openbare wegen door rondslingerend papier tegen
te gaan en om de kosten van de ophaling en de verwerking van het papierafval te drukken;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 17/12/2019 waarbij deze belasting werd vastgesteld en
voorgestelde tarieven dus gelijk blijven;
BESLUIT met éénparigheid
Artikel 1 : Er wordt vanaf het dienstjaar 2022 een gemeentebelasting geheven op de voor de
inwoners kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter en daarmee gelijkgestelde producten.
Artikel 2 : In het kader van dit reglement wordt het volgende verstaan onder :
- Drukwerk met handelskarakter : elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan
commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop
gericht is de potentiële klant er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of
producten van de adverteerder.
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- Gelijkgestelde producten : de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten
tot gebruik of verbruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst.
- Verspreiding aan huis : het op het grondgebied van de gemeente (of een deel daarvan)
achterlaten van drukwerk zonder adressering in de brievenbussen en zonder initiatief van
de bestemmeling.
Artikel 3 : De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. De drukker en de
verdeler zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Wanneer de
verantwoordelijke uitgever, drukker en verdeler niet gekend zijn, is de belasting verschuldigd
door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem de
reclame wordt gevoerd.
Artikel 4 : De belasting wordt vastgesteld, met een minimum van 20 euro per bedeeld drukwerk,
op :
- 0,02 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan de totale
bedrukbare oppervlakte niet groter is dan 1247,4 cm²( = 2 bladzijden A4-formaat).
- 0,05 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan de totale
bedrukbare oppervlakte groter is dan 1247,4 cm² (meer dan 2 bladzijden A4-formaat).
Artikel 5 : Van de belasting zijn vrijgesteld :
- drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50 % of meer wordt ingenomen door
algemene informatie(tekst en/of foto’s) zonder handelskarakter.
- drukwerken uitgaande van binnen de gemeente plaatselijke verenigingen.
Artikel 6 : De belastingplichtige is gehouden minstens 24 uren bij voorbaat aan het
gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een periode
van hoogstens 6 maanden.
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van
ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
De belasting wordt vastgesteld op basis van het aantal brievenbussen op 1 januari van elk
dienstjaar, dat wordt opgevraagd bij de Post.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingeschreven op
het kohier gedurende een periode van 3 jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. De termijn
wordt met 2 jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te
bedriegen of de bedoeling schade te berokkenen.
Artikel 7 : De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier opgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen(wet van 24.12.1996).
Artikel 8 : De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van de wet van
24.12.1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15.3.1999 betreffende de beslechting
van fiscale geschillen.
Artikel 9 : De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10 : De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen. De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post verzonden worden binnen zes maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Indien het bezwaar het aantal brievenbussen betreft en de belastingsplichtige geen aangifte
heeft ingediend, dan wordt een administratieve kost van 25 euro aangerekend.
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Artikel 11 : Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten. Vanaf de tweede aanmaning zal een forfait van 15 euro
administratiekosten worden aangerekend.
Artikel 12 : Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 13 : Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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