REGLEMENT

Gemeenteraad van 30-04-2020

BELASTING OP DE HUIS-AAN-HUIS-VERSPREIDING VAN DRUKWERKEN MET
HANDELSKARAKTER
Art. 1:
Vanaf het van kracht worden van onderhavige verordening en voor een termijn eindigend op 31
december 2025 wordt een belasting gevestigd op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde
reclamedrukwerken met handelskarakter, en van gelijkgestelde producten, voor zover minstens 50 % van
hun totale bedrukte oppervlakte handelsreclame bevat.
Art. 2:
§1. Onder reclamedrukwerken wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven
aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen en die er op gericht is
potentiële klanten er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de
adverteerder.
§2. Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die
aanzetten tot gebruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst.
§3. Onder huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van niet-geadresseerd
drukwerk in de brievenbussen van woningen en/of gebouwen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig
initiatief heeft betoond.
Art. 3:
De belasting wordt vastgesteld als volgt :
a)Handelsdrukwerk van meer dan 100 gram : 0,050 EUR per bedeeld exemplaar;
b)Handelsdrukwerk tot en met 100 gram :
-éénbladige drukwerken die een omvang van 21 cm op 29,7 cm (A4-formaat) niet overschrijden: 0,020 EUR
per bedeeld exemplaar;
-alle andere drukwerken tot en met 100 gram: 0,040 EUR per bedeeld exemplaar;
Art. 4:
De belasting is verschuldigd door de uitgever. De drukker en de verdeler zijn evenwel hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 5:
De belastingplichtige is gehouden, minstens één dag voorafgaand aan elke bedeling, hiervan bij het
gemeentebestuur aangifte te doen door middel van een aangifteformulier dat door het gemeentebestuur
ter beschikking wordt gesteld. Hij dient hierbij tevens een specimen van het te verspreiden drukwerk in. In
geval van periodieke verspreiding mag de aangifte, naar keuze van de belastingplichtige, eveneens gedaan
worden voor een periode van drie maanden of hoogstens één jaar.
Art. 6:
Onvolledige verspreiding van de drukwerken waarvan aangifte gedaan werd bij het gemeentebestuur
geeft geen aanleiding tot belastingvermindering.
Art. 7:
Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 6 gestelde termijn, of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de wijze van
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de derde
werkdag die volgt op de datum van verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te

dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een
periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.
Art. 8:
De belasting wordt ingevorderd door middel van kohieren die periodiek vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard worden door het college van burgemeester en schepenen.
Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van de bedeling.
Art. 9:
De ambtshalve geheven belastingen, vastgesteld en ingekohierd indien de aangifte onvolledig of
niet is gebeurd, in toepassing van artikel 8 van dit reglement, worden verhoogd als volgt :
Voor een eerste overtreding van de aangifteplicht (geen of onvolledige aangifte): geen verhoging;
Vanaf de tweede overtreding van de aangifteplicht (geen of onvolledige aangifte): verhoging met een
bedrag dat gelijk is aan 10 percent van de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.
Art. 10:
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de overhandiging van het
aanslagbiljet.
Art. 11:
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en gemotiveerd. De indiening
moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of
vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art. 12:
Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing, met vermelding van
zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing
bekendgemaakt werd.

