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Aanwezig : Stas Marina,voorzitter
Roskams Tania, waarnemend burgemeester
Duerinckx paul, Muls Gilberte, Suffeleers Davy, Stroobants Katrien, Bovyn Geert, Van Coppenolle
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Vranckx Freddy, Vanderzeypen lvan, Van Brusselt Jan, Vanbever Martine, Pierson Jo, Creuwels
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Ellen, Vangilbergen Herman, Hofkens Andries, Wij Daan, raadsleden
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Verontschuldigd :De Winter-Pieters Tom, raadslid

VOORWERp : Financiële zaken :Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd

(reclame)drukwerken en daarmee gelijkgestelde producten: aanpassing reglement
DE GEMEENTERAAD;

Gelet op de Grondwet, meer bepaald artikel 170$4;
Gelet op het Gemeentedecreet, rneer bepaald arikel 42$3;
met latere
Gelet oþ het decreet van 2 juh f ggt U.*ff"nde de voorkoming en het beheer van afqalstoffen,
wijzigingen, inzonderheid op artikel 10;
Câ"î"i her decreet van 30-mei 2008 betreffende de vestìgng, de invordering en de geschillenprocedure
mei 2010 en 17 februari
,r¿r, pr&rr.ie- en gemeentebelastingen, zoals ge$/iizbd doãr de decreten van 28
201.2;

van het Vlaams
Gelet op het besluit van de Maamse Regering van 5 decembe r 2003 tot vaststelling
wijzigingen;
latere
r.glement inzakeafyalvootkoming en -beheer (VI-AREA), met
Cå"t op de uiwoeringvan de miileubeleidrorreteenko-st reclamedrukwerkafvalstoffen van 1B juli 2008;
Gelet op de hnanciële toestand van de gemeente;
u.an 26/2/2074
Gelet oþ het besluit van de gemeenteraã dvan 78/72/2}l3,gewrjzrgd bij beslissing
betreffåde de aanpassing.rrãr, d. belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd (reclame)drukwerken
en daarmee geìijkgestelde producten;
Gelet op ft.t"gt"t"tig adviei van de comrnissie

aþmene zaken, f,rnanciën, gtondggloÎden-' cultutele-'
brrrg.r-^.n *íU!n"í^U.n en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van73/01/201'4;
de noemer
OvJrwegende dát het billijk is duide vrijstelting bepe$l wordt tot publicaties die onder

,,reglonîIepers" vallen
Na beraadslaging;

^á^r*^u*^n

minder dan åe helft van de inhoud ingenomen wordt door ¡eclame;

BESLUIT:
Enig Artikel : Het belastingteglement op het verspreiden van
niet-þadresseerde(reclame)ãro-kw.rker, .ã rrun daarmeegelijþestelde producten
"t,

*it

aanslag;¡arcn

-

2075

tot

als volgt vast te stellen:
(.Artikel l. Er wordt voor de u^n"LugSurrn2075 tot en met 2079 eenjaadijkse gemeentebelasting
en van
gevestigd op de verspreiding.ran ni.t-g.adtesseerde drukv¡erken met handelskarakter
de
op
of
gedeponeerd
worden
in
btievenbussen
ie
of
[eU;þe-stefåe prodrrËten, onlge"cht
openbare weg worden versPreid'
Art.2. Onder drulcrvetk met handelskaraktet wordt verstaan:

2079,vanaf 7 ianuaÃ2015

-elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten,
cliênteel er
handelszaken, m.rknamen en andere elementen en die erop gericht is een potentieel

toe te bewegen om de diensten en/of producten van de adverteerder te gebruiken, te verbruiken
of aan te kopen.
Onder gelijkgestelde producten wordt onder rneer verstaan :
-alle stalen en reclamedragers, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, die
doen verbruiken of aankopen en door de adverteerder aangeboden worden.
Onder verspreiding wordt verstâan:
-het op het gondgebied van de gemeente (of een deel daarvan) achtedaten van drukwerk
met handelskarakter in de brievenbussen van de bestemmeling.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als

zijnde geaðtesseerd.

Art.3. De belasting wordt vastgesteld op:
Categorie 1 : 01020 EUR per verspreid exemplaar beperkt tot 50 gram.
Categorie 2: 01040 EUR per verspreid exemplaar varì meer dan 50 gram en minder dan 100
gfam.
Categorie 3 : 01050 EUR per verspreid exemplaar van meer dan 100 gram.
Per verspreiding bedraagt de heffing minimum 30,00 EUR
Indien verscheidene drukwerken met handelskarakter samen worden verspreid zondet dat ze op
een permanente of vaste vjze é.én geheel vormen, wordt iedet drukwerk met handelskarakter als
een
exemplaar beschouwd.
^p^tt
Als één geheel vormend wordt beschouwd de drukwerken die oÃvel in een catalogus of
een blaadje zijn opgenomen ofivel aanmekaar geniet of geplakt zijn oÂvel op iedere andere wijze
zijn samengebracht waardoor de drukwerken met handelskarakter niet losbladig zijn.
Indien verscheidene drukwerken met handelskatakter die qua vorm, kleur, lay-out of
ander stijlkenmerk als afzondedijk kunnen worden beschouwd en waarbij de meerderheid van de
verscheidene drukv¡erken met handelskarakter elk afzonderJijk toebehoren aan afzondedijke
adverteerders, op een in het vorþ lid vermelde wrjze zijn samengebracht en waarbij het geheel
geen eenheid qua vorm, kleur, lay-out of ander stijlkenmerk vertoont, v¡ordt ieder van die
afzondedijke drukwerken met handelskarakter als een apart exemPlaar beschouwd.
Art.4. De belasting is verschuldigd door de ftsieke persoon of rechtspetsoon die de opdracht gaf
aaî de drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
Wanneet deze persoon geen aanglfte heeft gedaan overeenkomstig artikel 5 of niet gekend is, is
de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als vetantwoordelijke uitgever

v¡ordt vermeld.
De drukker en de $rsieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het
drukwerk of product wordt venpreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.

Art.5.

De belasting is niet venchuldigd door:
openbare diensten en daamee geüjþestelde inrichtingen;
on

derwij sins tellingen

;

sociale, caritatieve, culturele, sportieve, filosoFrsche, ¡çligieuze en politieke
vetenigúngen;
handelaars die hincler ondervinden naar aanleiðing van grote
infrastructuurwerken in de gemeente met een duur van meer dan twee maanden.
Deze vrijstelling is van toepassing voor de volledige duur van de hinder, de
maand vóór en na de hinder inbegrepen. Deze wijstelling geldt enkel voor zovet
de publiciteit uitsluitend gericht is op de vestiging die hinder ondervindt van de
infras tructuurwerken.

Van de belasting zijn vrijgesteld:
vier verspreidingen van drukwerk met handelskarakter beperkt tot 50 gram. Deze
vier wijstellingen gelden enkel voor de eerste vier verspreidingen tijdens een
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verschijnende publicaties die het lokaal nieuws inzake cultuur, sport én
politiek mededelen en waarvan mindet dan de helft van de inhoud
ingenomen wotdt door reclame.

Art.6. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verldaatd door het college van burgemeester en schepenen.
Att;7. De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreidingaang¡fte.doen bij
het gemeentebesturrr. Deie aangqfte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor,het vestigen van de
ril^gen een specimen van het verspreide drukwerk of het geliikgesteld product.
^Ingeval van peri,odieke verspreidingen kan een aangpfte binnen de veertien dagen na de eerste
.rÃpr.iding, ook gelden voãr de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslaglaar In
dit geval, kan ¿. bãhstingplichtige tussen 1 en 15 december van het voonf.gaande aanslaglaat een
regularis atie -aang¡fte voor het gan s e aanslagj aar indienen.
Ar-t.8. Bij gebreÈaan aanglfte bin.r.r, de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aanglftevanv/ege de belastingplichdge, kan de belastingplichtige
ambtshalve worden opgenomen in het kohier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van het
decreet van 30 mei 20bã betreffende de vesti.grng, de invordering en de geschillenprocedure van
de provincie- en gemeentebelastingen.
Voãraleer wordt ãvergegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het
de belastingplichtige, per aangetekend_schrijven, de
college van burgem".tt"t .tr schepenen
^afL
motiãrren o- gãU*it te maken vãn dezeprocedure, de elernenten waarop de aanslag is gebaseerd
evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige bãschikt over een termijn van dertig dagen te tekenen van de derde werkdag
die volgt op à..r"tã"nding van die betekening om zijn opmerkingen schriftel-iik voor te dragen.
Art.9. \X¡anneer de aanslag ambtshalve gevestigd wordt zullen de niet-geadresseerde drukwerken
met handelskarakter en gelijkgestelde producten geacht worden te zrln verdeeld per deelgemeente,
waatblj het à nt^l brievenbuss en fotfaitair bepaald wordt als volgt:

(deel)gemeente
Lubbeek
Linden

postcode

aantal brievenbussen

321.0

2471

321,0

Pellenberg

321,2

2053
854

Binkom

321,7

627

w^ar"rraLn aangjfte werd gedaan bij het
belas
tingvermindering.
tot
aanleiding
gemeentebes tuur geeft geen
¡"t.ff. Op de ambtshalne opname in het kohier van de belasting zal een belastingverhoging van
21oh,50o/o, 1.00o/o of 20070 worden toegepast al naargelanghet een eerste, een tweede, een derde
of een vierde (en volgende) overtredingen betreft. Deze verhog'ingzal arzonderlijk in het kohier
en op het aanslagbiljet worden vermeld.
Att.72. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden îaverzerrding van het

Art.10. Onvolledige verspreiding van de drukwerken

aanslagbiljet.

Att.13. Bij niet betaäng geschiedt de invordering der belastingen overeenkomstig de bepalingen
van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestigng, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei
2070 en17 februati2012.
Att,l4. De belastingschuldige þf zijnveftegenwoordiger) kan tegen ziin aanslag eenbezwaar
indienen bij het.oll.g. van burgemeester en schepenen. Hetbezwaar moet schriftelijk,
ondertekend en gemotiveerd worden ingediend.
De indiening móet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maandenvanaf
de derde *.rkdug voþnd op de datum vanverzendiflgvaLtr het aanslagbüjet waarop de
bezvraatetmtjn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag'
Op basis van Art.9 van het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, is het voor de gemeente niet

langetve¡plicht om voor elk bezwaar een hoorzitting te organiseren.
A[ãen als bij het indienen van het bezwaar de belastingschuldige hiernaar uitdrukkelijk vraagtbli
middel van eerì duurzame drager @rief, elektronische informatiedtage4 fax of e-mail), vindt er de
nog een hoorzitting plaats. Het college yan butgemeester en schepenen zal ten gepaste tijde
datom en het uur mèedelen. De bevoegde overheid handelt als administtatieve overheid,
bezwaren over de wettigheid van de verordening v¡otden niet behandeld.

Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor.ts
stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een
^ungr*"irn,
onwangstmeldíng enerzijds naar de belastingplichtige en, in voorkomend geval, ziin
vertegeãwoordigãr .n anderzijds naar. de financieel beheerder. De ontvangstmelding kan via een
duurzame dmger worden gestuurd.
De beslissingsiermijn nooi d. bevoegde overheid bedraagt zes maanden, evenhleel te vedengen
rnet drie maanden in geval van ambtshalve vestiging.
De belastingpJichtigen kunhen de verbeterin g nvt gen van materiële vergissingen, zo-als dubbele
^
ãnfont* , enz., zolangde gemeenterekening van het aanslagja^t w^ato9t de belasting
^:trßIag,tet
betrekking heeft, niet goedgekeurd wetd.
Art.15. ionder afbreuk te doen aan ðe bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zìin de
bepalingen van titel VII, hoofdstukken '!., 3, 4,6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de

inkomsLnbelastingen en de artikelen 1,26 tot en met 175 van het uiwoeringsbesluit van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen van toepassing voor zover zli niet specifiek de belastingen
op de inkomsten betreffen.
Art.16. Deze belasting treedt in werking vanaf L ianuan 201'5.
Att.17. Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 186 en 787 van het gerneentedecreet.
4.rt.18. Afschrift van deze huidige beslissing wotdt, overeenkomstig artikel 253,5 1, 3o van het
de provinciegouverneur gestuurd'"
Gemeentede cteet n
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Namens de gemeenteraad,
Op bevel :
De secretaris,
Get) Geens Johan

De

voorzitter,

get) Stas Marina

Voor eensluidend afschrift,
Afgeleverd : 5 februari 2015
De Secretaris

De

Voorzitter

Stas Marina

