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In openbare zitting
Belasting op huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter.
De gemeenteraad
Juridische basis:
1. Het Decreet Lokaal bestuur, inzonderheid art. 40 § 3.
2. Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
3. Het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen.
4. 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).
5. De omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019.
Voorgaande:
1. Gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2013 houdende “Belasting op huis-aan-huisverspreiding
van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter.”.
2. Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende “Belasting op huis-aan-huisverspreiding
van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter.”.
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Motivering:
Volgende wijzigingen worden aangebracht:
De verwijzing naar de omzendbrief BA-2008/07 wordt geschrapt.
De omzendbrief BB-2011/01 wordt vervangen door de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de
gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019.
Het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement
inzake afvalvoorkoming en -beheer wordt vervangen door het Decreet van 23 december 2011 betreffende
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en 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).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.
Voor de dienstjaren 2019 tot en met 2024 wordt er een gemeentebelasting gevestigd op de voor de
bestemmelingen kosteloze huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter en gelijkgestelde producten.
Onder niet-geadresseerde drukwerken met een handelskarakter wordt verstaan elke publicatie die ertoe
strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen,
die erop gericht is de potentiële klant ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten
van de adverteerder.
Onder gelijkgestelde producten wordt o.a. verstaan alle stalen en reclamedragers van gelijk welke aard
die ertoe aanzetten gebruik, verkoop of aankoop te maken of te doen van diensten, producten of
transacties door de adverteerder aangeboden.
Deze opsomming is niet limitatief.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde
geadresseerd.
Artikel 2.
De belasting is niet verschuldigd door :
1°openbare diensten en gelijkgestelde inrichtingen;
2°onderwijsinstellingen;
3°sociale, caritatieve, culturele, sportieve en politieke organisaties;
Artikel 3.
De belasting wordt vastgesteld op € 0,02 per bedeeld exemplaar met een gewicht tot en met 100 gram, en
op € 0,05 per bedeeld exemplaar met een gewicht van meer dan 100 gram.
Vrijstelling van belasting wordt verleend voor elke verspreiding van éénbladig drukwerk kleiner of gelijk
aan A4-formaat.
Artikel 4.
De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. De drukker en de natuurlijke of
rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem de reclame, zoals bedoeld in artikel 1,
wordt gevoerd zijn evenwel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Artikel 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.
In geval 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.
Artikel 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 belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending
van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 7.
Onvolledige verspreiding van de voornoemde drukwerken, zoals vermeld in artikel 1, waarvan aangifte
gedaan werd bij het gemeentebestuur, geeft geen aanleiding tot belastingvermindering.
Artikel 8.
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 9.
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 10.
Het door het College van Burgemeester en Schepenen uitvoerbaar verklaarde kohier wordt tegen
ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld zorgt voor de verzending van de
aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige.
Artikel 11.
Het kohier bevat volgende elementen:
1.de naam van de gemeente;
2.de naam, voornamen of maatschappelijke benaming en het adres van de belastingplichtige;
3.de datum van het reglement krachtens welke de belasting is verschuldigd;
4.het belastbaar feit, de berekening en het bedrag van de belasting, evenals het aanslagjaar waarop de
belasting betrekking heeft;
5.het nummer van het kohierartikel;
6.de datum van uitvoerbaarverklaring.

Artikel 12.
Het aanslagbiljet bevat naast de elementen van het kohier ook:
1.de verzendingsdatum van het aanslagbiljet;
2.de uiterste betalingsdatum;
3.de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend, de benaming, het adres en de
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de
vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks
uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift.
Artikel 13.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
De betaling kan alleen gebeuren door storting of overschrijving op rekening van het gemeentebestuur met
verplichte vermelding van de gestructureerde mededeling op de betaalstrook gehecht aan het
aanslagbiljet. De betalingen zonder gestructureerde mededeling worden terugbetaald.
Artikel 14.
§ 1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag een bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of
vanaf de datum van de contante inning.
Bezwaarschriften kunnen via een duurzame drager worden ingediend binnen de termijnen en onder de
voorwaarden vermeld in het tweede lid.
§ 2.Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van
burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de
indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldigen, in
voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur. De
ontvangstmelding kan via een duurzame drager worden gestuurd.
Elk personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen wordt aangewezen, behoort inzake
provinciebelastingen tot het personeel van de provincie en inzake gemeentebelastingen tot het personeel
van de gemeente. De financieel directeur kan niet worden aangewezen.
§ 3.Om de behandeling van het bezwaarschrift te verzekeren, beschikt het college van burgemeester en
schepenen en elk personeelslid, vermeld in § 2, over de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in artikel 6
van het decreet 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
§ 4.Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting. In voorkomend
geval deelt het college van burgemeester en schepenen of het personeelslid, vermeld in § 2, aan de
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger de datum van de hoorzitting mee
waarop het bezwaarschrift behandeld zal worden, evenals de dagen en uren waarop het dossier
geraadpleegd zal kunnen worden. Die mededeling moet ten minste vijftien kalenderdagen voor de dag
van de hoorzitting plaatshebben.
De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger aan het
college van burgemeester en schepenen of het personeelslid, vermeld in § 2, schriftelijk of via duurzame
drager worden bevestigd ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wordt gehoord door het college van burgemeester en
schepenen, een lid van het college van burgemeester en schepenen of het personeelslid, vermeld in § 2.

De personen, vermeld in het tweede lid, ondertekenen het proces-verbaal van het verhoor.
§ 5.Het college van burgemeester en schepenen doet binnen een termijn van zes maanden te rekenen
vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede
beslissing. Die termijn van zes maanden wordt met drie maanden verlengd als de betwiste aanslag
ambtshalve werd gevestigd.
Het college van burgemeester en schepenen kan bij zijn beslissing de betwiste belasting,
belastingverhoging of administratieve geldboete niet vermeerderen.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt met een aangetekende brief betekend
aan de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en wordt tevens ter kennis
gebracht van de financieel directeur. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie (Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven, Smoldersplein 5, 3000 Leuven) waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de
ter zake geldende termijn en vormen.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen is onherroepelijk wanneer het beroep niet
tijdig bij de bevoegde instantie is ingesteld.
Artikel 15.
Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket overgemaakt worden aan de toezichthoudende
overheid.
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