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Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten -GN20201235

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 en 41.
Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afualstoffen en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afualstoffen (VLAREMA), met latere
wijzigingen.
Omzendbrief KB/ABB 201912 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari2019.

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing van 14 november 2019 betreffende het belastingreglement op de verspreiding
van niet-geadresseerde drukweken en van gelijkgestelde producten

Motivatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk is een belastende activiteit voor het milieu.
Personen krijgen dit drukwerk ongevraagd in de bus, wat voor veel extra papierafual zorgt. Als het
drukwerk nog eens verpakt is in een plastic folie, is de impact op het milieu nog groter. Dit is ook voor de
gemeente een extra kost, want de bedeling resulteert in meer inzamelings- en venuerkingskosten.
De venrverking hangt af van het formaat of gewicht. Werken met een weegschaal vergt apparatuur, terwijl
werken met formaat eenvoudiger gerealiseerd kan worden. Er wordt voorgesteld om drukwerk van
minder dan 4 bladzijden van het formaat kleiner dan of gelijk aan A4 (ofwel 2 recto verso bladen) vrij te
stellen van de belasting. Aan beide criteria moet tegelijkertijd worden voldaan. Dit betekent concreet dat
drukwerk van 4 bladzijden van A3 formaat bijvoorbeeld wel wordt belast, net als 6 bladzijden van het
formaat A5. Het is evenmin de bedoeling om drukwerk van openbare besturen, politieke partijen,
verenigingen zonder winstoogmerk en onderwijsinstellingen te belasten, aangezien die instellingen niet
beroepsmatig commerciële informatie verspreiden en hun publicaties bedoeld zijn om te informeren en
rechtstreeks verband houden met openbare functies of socioculturele aard. Ook bijvoorbeeld
buurtschappen kunnen hieronder vallen. Om diezelfde reden worden bladen die in hoofdzaak
redactioneelwerk brengen en slechts in beperkte mate reclame, vrijgesteld van de belasting.
De belastingplichtige is degene die opdracht gaf voor de druk of de productie van de gelijkgestelde
producten. Als de opdrachtgever voor de druk of de productie van gelijkgestelde producten geen aangifte
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indient en niet gekend is op basis van gegevens waarover de gemeente beschikt (bijvoorbeeld uitgaand
van de inhoud of boodschap van een publicatie of op een gelijkgesteld product of gelet op eerdere
aangiften voor gelijkaardig drukwerk of gelijkgestelde producten), bestaat er een weerlegbaar vermoeden
dat de verantwoordelijke uitgever als opdrachtgever opgetreden is. De verantwoordelijke uitgever, de
drukker of producent van de gelijkgestelde goederen en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam,
handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van de belasting.
Na goedkeuring door de gemeenteraad op 14 november 2019, formuleerde het Agentschap Binnenlands
Bestuur volgende opmerkingen:
"Op 22 oktober 2019 werd gevraagd om advies te geven over het ontwerpreglement. We maakten toen
een opmerking met betrekking tot de mogelijkheid om tevens de persoon die op het drukwerk als
verantwoordelijke uitgever vermeld staat aan te duiden als belastingplichtige. Als gevolg van mijn
opmerking werd deze beslissing gemotiveerd in het overwegend gedeelte van het reglement. Het lijkt me
echter beter om niet te voorzien in de aanduiding van een ander belastingplichtige indien de initiële
belastingplichtige geen aangifte heeft gedaan." Naar aanleiding van deze opmerking, wordt de motivering
en het artikel 3 aangepast.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 53.57 minuten tot 1.00.33
uur.

Stemminq:
Met 25 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis,
Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans
Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie
Mannaerts, llse De Beuckelaer, lvan Flebus), 1 stem tegen (Joziena Slegers), 2 onthoudingen (Ludwig
Anthonissen, llse Van Den Heuvel)

Besluit
Artikel í Belastbaar voonverp of belastbaar feit
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op de verspreiding van
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden
gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
Artikel2 Definitie
Onder niet-geadresseerd drukwerk wordt verstaan: elke publicatie die ertoe strekt bekendheid te geven
aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen en die erop gericht is een
potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten, producten of transacties van de
adverteerder.
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. De opsomming is niet limitatief.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde
geadresseerd.
Artikel 3 Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de opdracht gaf om het drukwerk
te drukken of om het gelijkgestelde product te produceren. De belastingplichtige doet aangifte van zijn
belastingschuld overeenkomstig artikel 7.
Als de opdrachtgever geen aangifte gedaan heeft overeenkomstig artikel 7 en niet gekend is op basis van
gegevens waarover de gemeente beschikt, bestaat er een weerlegbaar vermoeden dat de
verantwoordel ij ke u itgever als opd rachtg ever is opgetreden.
De verantwoordelijke uitgever, de drukker of producent van de gelijkgestelde goederen en de fysieke of
rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt
verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
AÉikel 4 Tarief
De belasting wordt vastgesteld op 0,025 euro per bedeeld exemplaar dat niet in plastic is verpakt en op
0,03 euro per bedeeld exemplaar dat wel in plastic is verpakt.
Artikel 5 Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor:
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- niet- geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten van publiekrechtelijke rechtspersonen,
socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en
onderwijsinstellingen
- niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten van politieke partijen
- niet-geadresseerde drukwerken met maximum 4 bladzijden en kleiner dan of gelijk aan A4-formaat.
Artikel 6 Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het
college van burgemeester en schepenen.
AÉikel 7 Aangifteplicht
De belastingplichtige moet binnen de 14 dagen na de verspreiding aangifte doen op volgend adres:
Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via e-mail op volgend adres: gemeentebelastingen@brecht.be.
De aangifte moet gedaan worden op het formulier dat door het gemeentebestuur ter beschikking wordt
gesteld op de website www.brecht.be of minstens alle noodzakelijke inlichtingen bevatten voor het
vestigen van de aanslag.
ln gevalvan periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de 14 dagen na de eerste verspreiding,
ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar.
AÉikel 8 Procedure van ambtshalve vaststelling
Bijgebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn, of in gevalvan onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden
ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan 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 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 die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt berekend op basis van 12.000 bedeelde exemplaren, en
vervolgens verdubbeld. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. Het aantal van 12.000
exemplaren is een forfait op basis van het aantal brievenbussen in Brecht bij ingang van het reglement en
wordt gedurende de looptijd van het reglement niet aangepast.
Artikel 9 Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel í 0 Bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op stratfe 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.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening
ervan.
AÉikel 1 1 Niet-betaling
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van
20,00 euro aangerekend voor de verzending.
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning
gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend.
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen,
kan de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door
een gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro
aangerekend.
Artikel í2 Toezicht
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid.
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Artikel í3 Opheffing vorige reglement
Dit reglement vervangt het belastingreglement van 14 november 2019 op de verspreiding van niet-
geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten vanaf í januari2021.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

get. Leo Nicolai
Voorzitter gemeenteraad

Els Eelen
Algemeen Directeur wnd.
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