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Afwezig:

Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten
Feiten, context en argumentatie
Het beginsel dat “de vervuiler betaalt” betekent dat de kosten voor maatregelen ter voorkoming,
vermindering en bestrijding van verontreiniging en voor het herstellen van schade voor rekening
van de vervuiler zijn.
De gemeente maakt kosten voor de ophaling en de verwerking van het afval dat gegenereerd
wordt door de verspreiding van het drukwerk en gelijkgestelde producten.
De vrijstelling van de belasting voor door de gemeentelijke adviesraden erkende verenigingen
(socio-culturele verenigingen, sportverenigingen) en scholen is te verantwoorden omdat deze vaak
gemeentelijke taken op zich nemen.
Het is verantwoord om niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten vrij te stellen
wanneer deze worden verspreid in het kader van een volksraadpleging zoals bedoeld in artikel 305
e.v. Decreet van 22 december 2017, aangezien een volksraadpleging enkel in functie staat van het
algemeen belang (zie ook artikel 305, tweede lid Decreet van 22 december 2017).
De financiële toestand van de gemeente.
Juridische overwegingen
Artikel 40 en 41, 14° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals
gewijzigd door het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van
22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de
gemeenteraad betreft.
Artikel 170 §4 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
De Omzendbrief KB ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit.
Het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen.
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).
Plaats in beleidsplan en budget
Budgetcode 0020/73424000 van het overig beleid.
Besluit:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Definities
a. Drukwerk : bedrukt papier of karton (o.a. folders, brochures, kranten, catalogi, flyers, …).
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. Deze opsomming is niet limitatief.
b. Onder verspreiding wordt onder meer verstaan, het systematisch achterlaten van het drukwerk
zonder adressering in de brievenbussen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft
betoond of het verspreiden op de openbare weg. Collectieve adresaanduiding per straat of
gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde geadresseerd.
Artikel 2. Heffingstermijn en belastbare grondslag
Er wordt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 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.
De belasting is verschuldigd op het ogenblik van de verspreiding van het drukwerk of daarmee
gelijkgesteld product.
Artikel 3. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de uitgever of de verspreider of, indien die niet gekend zijn, door
diegene onder wiens handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of de daarmee gelijkgestelde
producten worden verspreid.
De fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of
gelijkgestelde producten worden verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting. Indien een drukwerk of gelijkgesteld product betrekking heeft op meerdere fysieke of
rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of gelijkgestelde
producten worden verspreid, is elk van deze fysieke of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk tot
betaling van de belasting in zijn geheel.
Artikel 4. Tarief van de heffing
De belasting wordt vastgesteld op 0,04 euro per verspreid exemplaar of product. Per verspreiding
bedraagt de heffing minimum 25 euro.
Artikel 5. Vrijstellingen
Er is een vrijstelling van belasting:
a. drukwerken 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;
b. 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. 305 van het Decreet van
22 december 2017 en de beslissing van de gemeenteraad om op een dergelijk verzoek niet in te
gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 305 van het Decreet van
22 december 2017 en de dag van de volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van
de gemeenteraad op eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging.
c. voor drukwerken en gelijkgestelde producten van socio-culturele en sportverenigingen, door een
gemeentelijke adviesraad erkende verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen.
Artikel 6. Aangifte
De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreiding (en in elk geval binnen de
14 dagen na einde kwartaal) 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. De belastingplichtige kan hiervoor het via de website ter
beschikking gestelde aangifteformulier gebruiken.
Artikel 7. Ambtshalve vestiging van de belasting
Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste
of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden 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 te rekenen van de derde werkdag
die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25 % van de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 8. Inkohiering
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9. Betalingstermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 10. Bezwaar
De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester
en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
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. Van
het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening
ervan.
Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 11. Algemene bepalingen
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere
wijzigingen.
Artikel 12.
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en
latere wijzigingen.

Namens de raad
Heidi Abeloos
Algemeen directeur

Bruno Peeters
Voorzitter gemeenteraad
Voor eensluidend afschrift

Heidi Abeloos
Algemeen directeur

Bruno Peeters
Voorzitter gemeenteraad

