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Openbare vergadering

Belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en
van gelijkgestelde producten
De gemeenteraad

Feiten en context
Op de openba¡e wegen komt regelmatig papier van drukwerk terecht evenals gelijkgestelde

producten. Het beginsel dat'de vervuiler betaalt' betekent dat de kosten voor maatrqgelen ter
voorkoming, vermindering en bestrijding van verontreiniging en voor het herstellen van
schade voor.rekening zijn van de vervuiler. De gemeente maakt kosten voor de ophaling en
de verwerking van het afval dat gegenereerd wordt door de verspreiding van het drukwerk en
gel ijkgestelde prod ucten,
Het huidig reglement vervalt eind dit jaar waardoor een nieuw reglement noodzakelijk is.
Volgende wijzigingen werden doorgevoerd:
- Dã algemene opbouw/structuur werd gewijzigd met het oog op gelijkvormigheid van de
notulen van alle reglementen
- De inwerkingtredint
- Aanpassingen naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019
retributiereglernent voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
- Voorafgaande aangifte is niet meer nodig
- Berekening forfaitaire aanslag
- Straffe van nietigheid wordt verval.
.

Hogere regelgeving
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De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet van 23 december 2011 betieffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en latere wijzigingen
Het besluit van de Vlaamse regering van 77 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(vLAREMA)
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en
raad pleegbaa rheid
De omzendbrief KB/ABB 2}lg/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefisca liteit

Vorige beslissingen

.

Besluit van de gemeenteraad van 19 mei 2014 betreffende gemeentebelasting op
huis-aan-huisverspreiding van ongeadresseerd drukwerk met handelskarakter
Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2Ot4 betreffende gemeentebelasting
op huis-aan-huisverspreiding van ongeadresseerd drukwerk met hãndelskarakter
Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende geméentebelasting
op huis-aan-huisverspreiding van ongeadresseerd drukwerk met handelskårakter
Besluit van de gemeenteraad van 29 april2019 betreffende retributiereglement voor
het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen
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Motivering
De vrijstelling van de belasting voor publiekrechtelijke personen en door de gemeentelijk
adviesraad erkende verenigingen en scholen en politieke partl¡en is verantwoord omdat deze
vaak gemeentelijke taken op zich nemen. Daarenboven zijn de door deze personen en
verenigingen uitgegeven drukwerken veelal louter informatief en worden dezê ter
ondersteuning en bekendmaking van de werking van de vereniging uitgegeven.
Vanuit milieuoverwegingen wordt er een beperkte vrijstelling toegekend voor drukwerk op
milieuvriendelijk papier en met vegetale inkten, dit teneinde milieuvriendelijke maatregelen te
stimuleren.
De financiële toestand van de gemeente De Pinte rechtvaardigt en vereist de invoering van
rendabele belastingen
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Definities

Aftikel

1.
Onder drukwerk wordt verstaan, bedrukt papier of karton (o.a. folders, brochures, kranten,

catalogi, flyers, ...). Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en
reclamedragers van gelijk welke aard tot gebruik, verbruik of aankoop van diensten,
producten of transacties. Deze opsomming is niet.limitatief. Onder verspreiding wordt
verstaan het systematisch achterlaten van ,het drukwerk zonder adressering in de
brievenbussen van woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft
betoond of het verspreiden op de openbare weg. Collectieve adresaanduiding per straat of
gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde geadresseerd.
Het aantal brievenbussen dat de gemeente telt, zal jaarlijks worden vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen op basis van de gegevens van bpost en BD
(Belgische Distri butied ienst).

Belastbare grondslag

Artikel 2.
Er wordt een belasting gevestigd op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk en
daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente De Pinte, ongeacht ze
in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.

Belastingplichtige
A¡tikel 3.
De belasting is verschuldigd door de uitgever of de verspreider of, indien die niet gekend zijn,
door diegene onder wiens handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of de daarmee
gel ijkgestelde producten wordt verspreid.
De fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk
of gelijkgestelde producten wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
de belasting. Indien een drukwerk of gelijkgesteld product betrekking heeft op meerderè
fysieke of rechtspersonen onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of
gelijkgestelde producten worden verspreid, is elk van deze fysieke of rechtspersonen
hoofdelijk aansprakelijk tot betaling vari de belasting in zíjn geheel.

Berekening van de belasting

Artikel 4.

De belasting wordt vastgesteld op
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- O,O2 euro per enkelbladig exemplaar (met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan een
A3 formaat) met een minimum van 25,00 euro per bedeling;
- 0,05 euro per meerbladig exemplaar ongeacht of deze exemplaren zijn gebundeld met
een wikkel of in elkaar zijn geschoven, met een minimum van 75 euro;
- 0,05 euro per exemplaar voor gelijkgestelde producten met een minimum van 75 euro.
Vrijstelling
Aftikel 5.
De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld:

-

publicatiesvan publiekrechtelijkepersonen;
publicaties van door een gemeentelijke adviesraad erkende verenigingen en scholen en
politieke partijen;

Aftikel 6.

De volgende publicaties zijn 4x pêr jaarlper aanvrager van de belasting vrijgesteld indien
gedrukt op milieuvriendelijk papier en met vegetale inkten:
drukwerk kleiner of gelijk aan een A4 en met een maximumgewicht van 10 gram.

AÉikel 7.
De vermelding 'gedrukt op milieuvriendelijk papier en met vegetale inkten' is steeds vermeld
op het drukwerk. Het gemeentebestuur kan hiertoe de nodige bewijzen opvragen.

Procedure

AÉikel 8.
De belastingplichtigen zijn verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen uiterlijk twee
weken na de verspreiding van de onder artikel 2 bedoelde drukwerken of gelijkgestelde
producten. De belastingplichtige kan hiervoor het ter beschikking gestelde aangifteformulier
gebruiken of kan online de aangifte doen via de website van lokaal bestuur De Pinte, in zover
in deze mogelijkheid is voorzien. De aangifte dient alle inlichtingen te bevatten, nodig voor
het vestigen van de aanslag.

AÊiket 9.
Bij gebreke van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens het
maximum, aantal brievenbussen en de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar of beroep.
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te gaan tot de ambtshatve vaststetting van de betasting, worden aan de
belastingplichtige per aangetekend schrijven de motieven betekend 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 kosten van dit aangetekend schrijven
vallen ten laste van de belastingplichtige.

Artikel 11.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.

Aftikel 12.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25 o/o. Dit bedrag wordt eveneens

ingekohierd.

Aftikel 13.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 14.
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 15.
De belastingplichtigen en belastingschuldigen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen,
op straffe van verval, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend
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op de datum van de verzending van het.aanslagbiljet. Het bezwaar moetschriftelijk,
ondertekend en met redenen omkleed worden overhandigd of per post verzonden worden.
Aftikel 16.
Bij gebrek aan betaling in der m¡nne wordt de retributie ingevorderd conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en
niet-fiscále schuldvorderingen en haar latere wijzigingen.

Slotbepaling

A¡tikel 17.
De beslissingen van de gemeenteraad van 19 mei 2014 en 15 december 2014 betr.effênde
gemeentebelasting op huis-aan-huisverspreiding van ongeadresseerd drukwerk met
handelskaräkter worden opgeheven per 31 december 2019.
Art¡kdl 18.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 19.
Dit reglement heeft uitwerking vanaf

get. Veerle Goethals
Algemeen directeur
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januari 2020 tot en met 31 decemb er 2025.
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