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05. Gemeentebelasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten aanslagjaar 2021 – goedkeuring
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40, 41, 286, 288;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere
wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het proces-verbaal de commodo et incommodo waaruit blijkt dat geen bezwaren werden
ingediend;
Raadslid Ward Gillis stelt voor om het tarief te verhogen daar er van de inkomsten, slechts een klein
percentage komt van plaatselijke handelaars. Bijkomend kan voor eigen handelaars gewerkt worden met een
éénmalige vrijstelling.
Met deze meeropbrengsten, kan de forfaitaire milieubelasting voor alleenstaanden verlaagd worden.
Hij stelt dan ook voor om dit punt te verdagen naar een volgende gemeenteraad, om dit dan samen te
behandelen met de milieubelasting.
De raad gaat over tot de stemming om het punt te verdagen:
voor: 9

tegen: 12
Het punt wordt niet verdaagd.
Met 12 stemmen voor (Ward Vergote, Sherley Beernaert, Geert Vanthuyne, Jürgen Deceuninck, Nessim Ben
Driss, Benedikt Vallaey, Pol Verhelle, Andries Sioen, Johan Paret, Karen Bekaert, Stefan Cardoen, Evelyne
Vanderplancke), 9 onthoudingen (Ward Gillis, Sigrid Verhaeghe, Bart De Koning, Gert-Jan Hovaere, Margaux
Vandekerckhove, Bernard Vuylsteke, Veerle Demeulenaere, Nick Vandeginste, Aäron Pattyn)
BESLUIT:
Art. 1. - Er wordt voor een termijn van 1 jaar, beginnend op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december
2021 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, is de belasting
verschuldigd door 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 bedragen:
 € 0,005 per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk tot en met 10 gram;
 € 0,010 per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 10 gram en tot en met 75 gram;
 € 0,020 per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 75 gram en tot en met 225
gram;
 € 0,030 per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 225 gram.
Per verspreiding bedraagt de heffing minimum € 12,5.
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 gelijkgestelde 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 gelijkgestelde producten hoofdzakelijk verband houden met
een gemeentelijke volksraadpleging, en dit voor zover de drukwerken of producten verspreid
worden in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 310 van het decreet lokaal
bestuur en de beslissing van de gemeenteraad (of de districtsraad) om op een dergelijk verzoek niet
in te gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 310 van het decreet
lokaal bestuur 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.
Er is vrijstelling van belasting voor drukwerken en gelijkgestelde producten van socio-culturele en
sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen.
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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 aanslagjaar. In dit geval, kan de
belastingplichtige tussen 1 en 15 december een regularisatie-aangifte voor het ganse aanslagjaar indienen.
Art. 6. - Bij gebreke van 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 belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt
op de verzending van die 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 bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening ervan.
Art. 10. - Deze verordening wordt aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur overgemaakt conform
artikel 285 en 286 DLB.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
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