REGLEMENT:
BELASTING OP DE VOOR
DE BESTEMMELINGEN KOSTELOZE
VERSPREIDING VAN
RECLAMEDRUKWERK - DIENSTJAAR
2019
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 27/11/2018

Artikel 1 :
Er wordt voor het dienstjaar 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de voor de
bestemmelingen kosteloze verspreiding van reclamedrukwerk.
Artikel 2 :
Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te
geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen en
die erop gericht is een potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik te maker van de
diensten en/of producten van de adverteerder.
Onder verspreiding wordt verstaan het op het grondgebied van de gemeente (of een deel
daarvan) achterlaten van reclamedrukwerk in de brievenbussen van de bestemmeling.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op:
 0,015 euro per verspreid exemplaar beperkt tot éénbladig reclamedrukwerk
 0,03 euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren.
Het open geplooide reclamedrukwerk dat groter is dan 1 A4 (29,6 cm x 21 cm) wordt
aanzien als meerbladig reclamedrukwerk.
Indien 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 geheel vormend wordt beschouwd de reclamedrukwerken die ofwel in een
catalogus of een blaadje zijn opgenomen ofwel aaneengeniet of geplakt zijn ofwel op
iedere andere wijze zijn samengebracht waardoor de reclamedrukwerken niet losbladig
zijn.
Indien verscheidene reclamedrukwerken die qua vorm, kleur, layout of ander
stijlkenmerk als afzonderlijk kunnen worden beschouwd en waarbij de meerderheid van
de verscheidene reclamedrukwerken elk afzonderlijk toebehoren aan afzonderlijke
adverteerders, op een in het vorige lid vermelde wijze zijn samengebracht en waarbij het
geheel geen eenheid qua vorm, kleur, layout of ander stijlkenmerk vertoont, wordt ieder
van die afzonderlijke reclamedrukwerken als een apart exemplaar beschouwd.
Artikel 4
Van de belasting is vrijgesteld de verspreiding van drukwerken waarvan de bedrukte
oppervlakte voor 30% of meer wordt ingenomen door tekst er/of afbeeldingen zonder
handelskarakter.
Artikel 5
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Van de belasting zijn eveneens vrijgesteld:
 publicaties bedeeld door openbare besturen;
 publicaties uitgegeven door politieke, filosofisch en filantropische verenigingen;
 verenigingen zonder winstoogmerk voor zover ze sociale of culturele doeleinden
hebben
 plaatselijke sport- of culturele verenigingen voor zover ze folders uitgeven voor
eigen organisaties
 publiciteit gevoerd door vormingsinstellingen en plaatselijke onderwijsinstellingen
 regionale pers
Als regionale pers wordt beschouwd de periodiek verschijnende publicaties die het
lokaal nieuws inzake cultuur, sport én politiek mededelen.
 de eerste 5 bedelingen in een kalenderjaar;
Artikel 6
De belasting is verschuldigd door de uitgever. De drukker en de verdeler zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Wanneer de uitgever, drukker en
verdeler niet gekend zijn, is de belasting verschuldigd door de natuurlijke of
rechtspersonen onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem de reclame wordt
gevoerd.
Artikel 7
De belastingplichtige moet binnen de 48 uur na de verspreiding aangifte doen bij het
gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen
van de aanslag, meer bepaald een specimen van het te verspreiden reclamedrukwerk en
een verklaring van het aantal exemplaren.
Voor de periodieke verspreidingen mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een
periode van hoogstens 3 maanden.
Artikel 8
Onvolledige verspreiding van de drukwerken waarvan aangifte werd gedaan bij het
gemeentebestuur geeft geen aanleiding tot belastingvermindering.
Artikel 9
Bij gebreke aan of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige van ambtswege ingekohierd volgens de procedure beschreven in artikel
7 van het decreet van 30 mei 2008 (met een verhoging van 20%).
Artikel 10
Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van de verdeling.
Artikel 11
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat periodiek vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 12
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
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De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en
worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Bezwaarschriften kunnen onder zelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden
ingediend via een duurzame drager.
Deze 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.
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden
ingesteld bij de fiscale rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Artikel 13
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen; invordering van de
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van
de schatkist, verjaring van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de
verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 14
Deze belastingverordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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