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8.

Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken
De Raad,

Bevoegdheid
Gelet op artikel 170, 54 Grondwet;
Gelet op artikel 40 S 3 van het Decreet over het lokaal bestuur;

Juridische grond
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedu re van provincie- en gemeentebelastingàn, én latere wijzig iñgen ;
Gelet op het decreet van 23 december 201 1 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA);
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 decembe r 2013 betreffende de belasting op de
ve rspreid ng van n iet-gead resseerde d ru kwe rken ;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 201912 van de Vlaamse Regering;
i

Considerans
Het ongevraagd en systematisch verspreiden van ongeadresseerd drukwerk en
gelijkgestelde producten in alle brievenbussen of op de openbare weg is nadelig voor het
milieu, het verhoogt het volume papierafval en brengt bijkomende kosten mee van onder
meer afhaling en venrerking.
Ovenrvegende dat 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 zijn van de vervuiler;
Ovenruegende dat de gemeente kosten maakt voor de ophaling en de verwerking van het
afval dat veroozaakt wordt door de verspreiding van niet-geadresseerde
reclamedrukwerken;
Ovenruegende dat een verantwoorde differentiatiecriteria dient vastgesteld voor de

toepassing van het belastingreglement en het verschil in tarifering;
Gelet op het eenparig goedgekeurde amendement om artikel 6 eerste lid de zinsnede'en dit
voor zover de drukwerken verspreid worden in de periode fussen de in de betreffende
kieswetgeving vasfgesf elde datum van terhandstelling van de voordrachten van de
kandidaten en de dag van de verkiezing'te verwijderen en het toevoegen van een extra
vrijstelling, zoals in het huidige reglement voor drukwerken met informatief karakter door
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invoegen van volgende tekst als artikel 6 vierde lid: '- Van de belasting is vriigesteld de
verspreiding van drukwerken waaruan de bedrukte opperulakte voor 30% of meer wordt
ingenomen door tekst en/of afbeeldingen zonder handelskaraktel;

Adviezen en voorstel
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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financiering heft de semeente rernat een betastins op de verspreidins
van niet-geadresseerde d rukwerken;
Jaarbudgetrekening: JAARIGBB-CBS/0020-0017342400iGEMEENTE/CBS/lP-GEEN;
Raming opbrengst belasting: € 216.000;

Stemming
GoedgekJurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Belastbaar voonverp
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op de voor de
inwoners kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met
r^
f

-r-¡-r----¡-a---- lqelöñaf
laf
aKtËl

^gll

J^^--^^
qaallllttl'

-^liil--^^¿^ll^
vltlul\gEùtEll¡lt

^-^1.,^ú^a
PlvtJuteLçtll.

Begripsomschrijving
Artikel 2
ln 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.
gelijkgestelde producten: de stalen of reclamedragers van gel'tjk welk aard die
aanzetten tot gebruik of verbruik van het aangeprezen product of de aangeboden
dienst.
verspreidèn 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.
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Belastingplichtige
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf
aan de drukker om te drukken. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan
overeenkomstig artikel 7 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 wordt
verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Tarief
Artikel4
1

. De belasting wordt, voor het aanslagjaar 2020, als volgt vastgesteld::
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pêt bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk dat niet meer weegt dan 20 gram: €
0,03;
pêr bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk dat meer weegt dan 20 gram: € 0,06
pêr verspreiding bedraagt de heffing minimum € 54,00.
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2. De belasting wordt, vanaf het aanslagjaar 2021, op 1 januari automatisch hezien op
basis van de schommelingen van de gezondheidsindex, volgens volgende formule:
Nieuw tarief = oud tarief x nieuwe index
Basisindex
De basisindex is de gezondheidsindex van toepassing voor de maand december 2019.
De nieuwe index is de gezondheidsindex van toepassing in de loop van de maand juli die
voorafgaat aan de heziening van het bedrag van de belasting.
De verkregen resultaten worden naar de hogere euro afgerond.

Berekeningswijze
Artikel 5
Het te betalen þedrag wordt bekomen door het hierboven vermelde belastingtarief te
vermenigvuldigen met het aantal brievenbussen waarover het drukwerk verdeeld wordt.
lndien er slechts in een bepaald deel van de gemeente wordt verspreid, dan worden alleen
de brievenbussen in dit deel in rekening gebracht.
Het aantal brievenbussen wordt opgevraagd bij de Post en wordt vastgesteld door het
college van burþemeester en schepenen in het eerste kwartaal van elk dienstjaar.
lndien verscheidene reclamedrukwerken samen worden verspreid zonder dat ze op een
permanente of vaste wijze één geheel vormen, wordt ieder reclamedrukwerk als een apart
exemplaar beschouwd. Als één geheelvormend wordt beschouwd de reclamedrukwerken
die ofwel in een catalogus of een blaadje zijn opgenomen ofwel aaneen geniet of geplakt
zijn oñruel op iedere andere wr¡zezijn samengebrachtwaardoorde reclamedrukwerken niet
losbladig zijn.

Vrijstellingen
Aftikel6
Worden van de belasting vrijgesteld:
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;
voor drukwerken van socio-culturele en sportverenigingen, erkende gemeentelijke
verenigingen en vormings- en ondenuijsinstellingen voor zover ze folders uitgeven
ter promotie van eigen organisaties;
voor drukwerken van handelsondernemingen of verenigingen voor zover die
aankondigen dat wegens wegeniswerken een wegomleiding dient gevolgd om hun
zaak te kunnen bereiken;
de verspreiding van drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 30% of meer
wordt ingenomen door tekst en/of afbeeldingen zonder handelskarakter'
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Wijze van inning
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Aangifteplicht
De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden minstens 3 werkdagen voor de verspreiding
spontaan aangifte te doen bry het lokaal bestuur van de gegevens benodigd voor de
belastingberekening.

Procedure van ambtshalve vaststelling
Artikel
Bij gebrek aan aangifte, bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het bestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
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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 volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 100% van de
totale basisbelasting worden toegepast en afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet
worden vermeld.

Belastingverhoging
Artikel9
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Betaaltermijn
Artikel 10
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Bezwaarprocedure
Artikel 11
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gemotiveerd en ondertekend worden ingediend. De indiening moet, op straffe van verval,
gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van vezending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een
ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
ñ^

L-l-^a:--^^L..lli-^

L,ts; uç;laÐut tgÐut

r

Algemene bepalingen
Artikel 12
Oe vest¡g¡ng, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen
van het decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Bestuurlijk toezicht
Artikel 13
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bekendmaking en inwerkingtreding
Artikel 14
Dit belastingreglement treedt in werking op 1 januari2020,
De bekendmaking alsook de inwerkingtreding van deze verordening gebeurt respectievelijk
en overeenkomstig artikels 285Im 288 van het decreet lokaal bestuur.
NAMENS DE RAAD,

Algemeen Directeur,
(get.) Koen Vanholder

G e m ee nte raa d

svoo rzitte r,

(get.) lnes Swaelens

Voor eensluidend afschrift,
Ternat, 22 december 2019
Koen Vanholder
Algemeen Directeur

lnes Swaelens
G e m ee nte

raadsvoo rzitte r

