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4.

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN RECLAMEDRUKWERK EN GELIJKGESTELDE
PRODUCETEN VOOR HET AANSLAGJAAR 2019 - AANPASSING
Feiten en context
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
De belangrijkste fiscale inkomsten van de gemeente vloeien voort uit de heffing van een aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting en van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing.
De gemeente heeft geen hoge gemeentelijke belastingdruk en de budgettaire ruimte voor de
werkingsuitgaven is al te beperkt om een aantal initiatieven te concretiseren.
Het bestuur acht dat het billijk voorkomt om de belasting op de bedeling van niet-geadresseerd
reclamedrukwerken te bestendigen.
Maandelijks wordt per Maarkedals huisgezin 3 à 4 kilogram niet-geadresseerd reclamedrukwerk
verspreid.
De huisophaling van papierafval en de organisatie voor het sorteren, afvoeren en verwerken van
papierafval zijn milieubelastend. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ indachtig, lijkt het aangewezen een
belasting te heffen op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten.
De vergoeding die de gemeente ontvangt uit het sectoraal fonds ‘Milieubeleidsovereenkomst oud
papier’ dekt slechts een fractie van de kosten voor de inzameling, het afvoeren en verwerken van dit
papierafval waardoor een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en van gelijkgestelde producten te rechtvaardigen is.
De hoofdbeweegreden voor de invoering van deze belasting is echter niet de kostendekking, maar
eerder de voorkoming van afval. Daarom past het om tarieven te hanteren die in voldoende mate de
verspreiding kunnen terugdringen.
De invoering van een gedifferentieerde kohierbelasting laat de gemeente toe het principe ‘de vervuiler
betaalt’ toe te passen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie
aan hergebruik en tenslotte aan recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen.

Het bestuur wenst een differentiëring in de tariefstructuur door te voeren met dien verstande dat de
belastingplichtigen die spontaan de vereiste aangifte verrichten een lager tarief zullen genieten dan
degene die hiertoe slechts na een schriftelijke aanmaning overgaan of zelfs helemaal in gebreke blijven,
met een ambtshalve inkohiering tot gevolg.
Aan de gemeenteraad werd in zitting van 18 december 2018 een verkeerde versie van het
belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten voorgelegd. Daarin werd de definitie van drukwerk van politieke partijen als
reclamedrukwerk en de vrijstellingsbepaling voor drukwerk van politieke partijen niet opnieuw
opgenomen. Daarom wordt gevraagd om de huidige versie goed te keuren en het gemeenteraadsbesluit
van 18 december 2018 op te heffen.
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, gewijzigd bij Besluit van de
Vlaamse regering van 4 mei 2012 en 16 november 2012.
Het gemeenteraadbesluit van 18 december 2018 houdende ‘belastingreglement op reclamedrukwerk –
aanslagjaar 2019’.
BESLUIT
Artikel 1
§1. Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht of ze in
brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
§2. Onder gelijkgestelde producten worden onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de
adverteerder aangeboden, die aanzetten tot gebruiken, verbruiken of aankopen van diensten,
producten of transacties. Deze opsomming is niet-limitatief.
Worden eveneens gelijkgesteld met reclamedrukwerken: alle stalen, flyers, folders en dragers,
aangeboden door de politieke partijen alsmede de kandidaten van die partijen bij de gemeentelijke,
provinciale, gewestelijke, federale of Europese verkiezingen, ongeacht of ze in brievenbussen worden
gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
§3. Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als
zijnde geadresseerd.
Artikel 2
De belasting wordt gevestigd op elk afzonderlijk te onderscheiden entiteit, ook al zijn de publicaties
gebundeld en/of verpakt.
Artikel 3
§1. De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de
drukker om te drukken, of die de opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
§2. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 6 of niet gekend is, wordt
de belasting gevestigd lastens de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld.

§3. Indien ook de verantwoordelijke uitgever niet gekend is, dan is respectievelijk de fysieke of
rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt
verspreid en de drukker hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 4
§ 1. Deze belasting is verschuldigd per bedeeld exemplaar.
§ 2. Drukwerken met een gewicht van 20 gram of minder worden aangerekend aan 0,005 euro per
bedeeld exemplaar. Voor drukwerken met een gewicht van meer dan 20 gram wordt per aangesneden
schijf van 20 gram een bedrag van 0,005 euro per bedeeld exemplaar aangerekend.
§ 3. De aan te rekenen bedragen worden naar boven afgerond op de eerstvolgende eurocent.
§ 4. Per verspreiding bedraagt de heffing minimum 25 euro.
Artikel 5
Van de belasting zijn vrijgesteld:
- de publiekrechtelijke rechtspersonen
- de vormings- en onderwijsinstellingen
- de verenigingen voor zover zij sociale en/of culturele doeleinden nastreven en het drukwerk met het
oog op deze doeleinden wordt verspreid
- de door het gemeentebestuur erkende adviesraden
- de Maarkedalse verenigingen
- de overlijdensberichten
Artikel 6
§ 1. De belastingplichtige is gehouden ten laatste de dag waarop de verspreiding aanvangt, hiervan
aangifte te doen bij het gemeentebestuur en alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te
verstrekken.
§ 2. Voor de periodieke verspreiding moet de aangifte ten laatste de dag waarop de eerste verspreiding
aanvangt, aan het gemeentebestuur worden overgemaakt.
§ 3. De aangifte bedoeld onder artikel 6, §1 dient alle inlichtingen te bevatten, nodig voor het vestigen
van de aanslag. Een daartoe bestemd formulier wordt door het gemeentebestuur ter beschikking
gesteld van de belastingplichtigen.
§ 4. Van ieder verspreid drukwerk of gelijkgesteld product dient bij de aangifte een specimen te worden
gevoegd.
Artikel 7
§ 1. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast, onverminderd het recht van
bezwaar en beroep.
§ 2. De tarieven overeenkomstig artikel 4 worden verdubbeld en op minimum 50 euro gebracht in de
gevallen opgesomd in het eerste lid, namelijk indien er geen of een laattijdige, onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte overeenkomstig artikel 6 werd gedaan.
§ 3. Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn wordt
medegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van het forfaitair aantal verspreide exemplaren dat
bepaald wordt op 2.550 exemplaren.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 9
Het gemeenteraadbesluit van 18 december 2018 houdende ‘belastingreglement op reclamedrukwerk –
aanslagjaar 2019’ wordt opgeheven.
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