Belasting op niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten
(goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 november 2020)
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de art. 41, 162 en 170, §4 van de gecoördineerde Grondwet van 17/02/1994;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het decreet van 23/12/2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
 Overwegende de financiële toestand van de gemeente en de wettelijke verplichting om een
financieel evenwicht te handhaven;
 Overwegende dat de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en
gelijkgestelde producten ook een ecologische inslag heeft, nl. het ontmoedigen om massaal
reclame of communicatiecampagnes op papier te voeren;
 Overwegende dat een negatieve impact heeft op het grondstoffenverbruik, maar ook op de
inzameling en verwerking van afval door de gemeente;
 Overwegende dat de ontvangsten van de belasting op niet-geadresseerd drukwerk en
gelijkgestelde producten worden opgenomen in de kredieten van de aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 bij beleidsitem 002000 en algemeen rekeningnummer 7342400;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 afwezig Verdurmen Angélique, raadslid

ART. 1
Keurt een reglement betreffende belasting op niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten
goed, met volgende artikelen:
Artikel 1: Belastbaar feit
De gemeente heft voor de aanslagjaren 2021-2025 een belasting op verspreiding van nietgeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten in brievenbussen.
Artikel 2: Definities
Onder verspreiding wordt verstaan: bedeling in brievenbussen. De verspreiding van hetzelfde
drukwerk of gelijkgesteld product over een zeker tijdsverloop, wordt als één verspreiding aangezien.
Onder gelijkgesteld producten wordt verstaan: alle stalen en andere promotie-artikelen die
meegenomen kunnen worden en die aanzetten om diensten, producten of transacties te doen
gebruiken, verbruiken of aankopen.
Voorbeelden zijn samples en bedrukte gadgets. Deze opsomming is niet limitatief.

Onder niet-geadresseerd drukwerk wordt ook verstaan: collectieve adresaanduiding of een
gedeeltelijke adresvermelding.
Artikel 3: Belastingplichtige
Belastingplichtige is de natuurlijke persoon 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 6.
Als de opdrachtgever geen aangifte gedaan heeft overeenkomstig artikel 6 en niet gekend is op basis
van gegevens waarover de gemeente beschikt, bestaat er een weerlegbaar vermoeden dat de
verantwoordelijke uitgever als opdrachtgever 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.
Artikel 4: Berekeningsgrondslag en tarief
De belasting is verschuldigd bij elke verspreiding van het niet-geadresseerd drukwerk of gelijkgesteld
product.
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Bij het voorgaande wordt onder 1 bladzijde verstaan een vel dat in open formaat niet groter is dan
een A3-formaat (lengte kleiner dan 420 mm en breedte kleiner dan 297 mm).
Er worden vier mogelijke deelgebieden gedefinieerd in dewelke de bedeling kan plaatsvinden:
 Deelgemeente Uitbergen
 Deelgemeente Overmere
 Deelgemeente Berlare
 Groot-Berlare
Het aantal brievenbussen per deelgebied wordt jaarlijks in de maand januari door het college van
burgemeester en schepenen vastgesteld volgens de gegevens van BPost.
Artikel 5: Vrijstellingen
Vrijstelling van belasting wordt verleend:
1. als de opdracht tot drukken of produceren uitgaat van een politieke partij die een lijst indiende
voor de Europese, federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen of van een
kandidaat op die lijst;
2. als het drukwerk kadert in een gemeentelijke volksraadpleging, voor zover het verspreid wordt
aan de gerechtigde deelnemers van de volksraadpleging overeenkomstig artikel 317 van het
decreet over het lokaal bestuur tot uiterlijk de dag van de volksraadpleging.
3. Als het drukwerk uitgaat van de door de gemeente erkende verenigingen, en vormings- en
onderwijsinstellingen;
4. Als het drukwerk uitgaat van gemeentelijke adviesraden;
5. Als het een éénbladig drukwerk betreft, kleiner of gelijk aan een A4-formaat;
6. Als het drukwerk uitgaat van andere overheden;
7. Aan overlijdensberichten
Artikel 6: Aangifteplicht

§1. De belastingplichtige doet uiterlijk de dag voor de eerste verspreiding aanvangt aangifte bij de
gemeente op het door de gemeente beschikbaar gestelde aangifteformulier. Deze aangifte omvat een
specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product.
De aangifte wordt ingediend bij de gemeente Berlare, Dorp 22, 9290 Berlare.
§2. Een belastingplichtige die met een zekere regelmaat drukwerk of gelijkgestelde producten
verspreidt, kan in de maand januari een aangifte indienen voor het hele aanslagjaar. Deze aanslag
kan geregulariseerd worden in de maand januari van het volgende aanslagjaar.
Artikel 7: Ambtshalve vestiging
§1. Als de aangifte niet tijdig of juist ingediend is, wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis
van de gegevens waarover de gemeente beschikt of waarvan zij redelijkerwijze mag uitgaan.
Bij verspreiding in brievenbussen, wordt het aantal exemplaren drukwerk of gelijkgestelde producten
ambtshalve bepaald op het aantal brievenbussen dat (jaarlijks in de maand januari door het college
van burgemeester en schepenen) vastgesteld wordt volgens de gegevens van BPost voor de hele
gemeente.
§2. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 30% van het bedrag dat de gemeente
door de ontbrekende of onjuiste aangifte zou mislopen. Het bedrag van deze verhoogde belasting
wordt mee ingekohierd.
§3. Vóór de belasting ambtshalve gevestigd wordt, brengt het college van burgemeester en
schepenen (of: het gemachtigde personeelslid) de belastingplichtige met een aangetekende brief op
de hoogte van de redenen waarom de belasting ambtshalve gevestigd wordt, de elementen waarop
de belasting gebaseerd is en de berekeningswijze van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de derde
werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving, om schriftelijk te reageren op de
vaststellingen en berekeningen van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8: Invordering
De belasting, eventuele belastingverhogingen en administratieve geldboetes worden ingevorderd met
een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen.
Een aanslag moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 9: Bezwaar
§1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen zijn aanslag, de
belastingverhoging die opgelegd werd volgens artikel 8, §2 of de administratieve geldboete die
opgelegd werd volgens artikel 7, §2 van dit reglement. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend
worden bij het college van burgemeester en schepenen en moet ondertekend en gemotiveerd zijn.
Deze indiening moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van
de aanslag.
§2. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd wil worden op een hoorzitting om
zijn standpunt uiteen te zetten, moet hij dat in zijn bezwaarschrift vragen.
ART. 2
Maakt afschriften van deze beslissing over aan:
 de financieel directeur;
 toezichthoudende overheid via het digitaal loket.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

NAMENS DE GEMEENTERAAD
In opdracht,
get. Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

get. Karel De Gucht
voorzitter
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
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