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Dagorde: Punt 4: Dienst Financiën - Goedkeuren Gemeentebelastingen dienstjaren 20142019
4. belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde
reclamebladen
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen in werking, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het VLAREMA, het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, gewijzigd bij besluit van 4 mei 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling
van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA), met latere
wijzigingen;
Gelet op de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen
van 18 juli 2008;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
Stemden voor: Ria Beeusaert-Pattyn, E. Kindt, W. Marchand, H. Delameilleure, J. Goethals, R.
Vierstraete, A. Gunst, V. Vanrobays, J. Van Doorne, S. Bogaert, J. Vandenbussche, T.
Handsaeme, J. Windels,
Onthielden zich: B. Perneel, L. Van Iseghem, S. Verhaeghe, S. Steurbaut,
BESLUIT: met 13 ja en 4 onthoudingen
Art.1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting
gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg
worden verspreid. Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen
en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of
transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. De opsomming is niet limitatief.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet
beschouwd als zijnde geadresseerd.
Art.2. De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht
gaf aan de drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te
produceren. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 5 of
niet gekend is, wordt de belasting gevestigd lastens de persoon die op het drukwerk als
verantwoordelijke uitgever wordt vermeld. De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder
wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

…/…
Art.3. De tarieven luiden als volgt:
- € 25 per bedeling van publicaties met een bedrukt blad kleiner of gelijk aan 1.000
vierkante centimeter
- € 40 per bedeling van publicaties met een bedrukt blad groter dan 1.000 vierkante
centimeter.
Onder bedeling wordt verstaan verspreiding van 50 publicaties en meer.
Art.4. Er is een vrijstelling van belasting:
1. wanneer de in artikel 2 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van
politieke partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke,
provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst
voorkomen, en dit voor zover de drukwerken of producten verspreid worden in de periode
tussen de in de betreffende kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling van de
voordrachten van de kandidaten en de dag van de verkiezing;
2. wanneer de verspreide drukwerken of producten hoofdzakelijk verband houden met een
gemeentelijke volksraadpleging (of: volksraadpleging op het niveau van een district), en dit
voor zover de drukwerken of producten verspreid worden in de periode tussen de indiening
van het verzoek bedoeld in art. 206 van het gemeentedecreet en de beslissing van de
gemeenteraad (of: districtsraad) om op een dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de
periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 206 van het gemeentedecreet
en de dag van de volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van de
gemeenteraad (of: districtsraad) op eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging.
3. voor de belastingplichtigen die in het Vlaamse gewest de reële kostprijs van de
inzameling en recyclage van het oud papier afkomstig van hun drukwerken betalen via het
interventiefonds oud papier dat in het kader van de milieubeleidsovereenkomst
reclamedrukwerkafvalstoffen werd ingesteld.
4. Van de belasting is vrijgesteld de verspreiding van drukwerken waarvan de bedrukte
oppervlakte voor 50 % of meer ingenomen wordt door tekst en/of afbeelding zonder
handelskarakter, alsook de reclamebladen ter aankondiging van activiteiten en
feestelijkheden ingericht door sport- of culturele verenigingen, erkende gemeentelijke
verenigingen en vorming- en onderwijsinstellingen
Art.5. De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen
bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het
vestigen van de aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld
product.
Ingeval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de veertien dagen na de
eerste verspreiding, ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde
dienstjaar. In dit geval, kan de belastingplichtige tussen 1 en 15 december een
regularisatieaangifte voor het ganse dienstjaar indienen.
De belastingplichtige die vrijgesteld is overeenkomstig artikel 4.3, moet binnen de veertien
dagen na de eerste verspreiding van het dienstjaar aangifte doen bij het gemeentebestuur.
In deze aangifte verklaart hij dat hij aangesloten is bij het interventiefonds oud papier dat in
het kader van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen werd ingesteld en
dat hij in het Vlaamse gewest de reële kostprijs van de inzameling en recyclage van het oud
papier afkomstig van zijn drukwerken bij het interventiefonds oud papier betaalt. Het
interventiefonds oud papier maakt één keer per jaar, voor 15 mei, aan de gemeenten de
lijst bekend van haar leden die de reële kostprijs van de inzameling en de recyclage van hun
drukwerken betaald hebben.
Art.6. Bij gebrek aan een aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij
onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve
belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het
recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
College aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen.
Art.7. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
…/…

Art.8. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art.9. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na de indiening
ervan.
Art.10. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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