Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

16 december 2019
Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, waarnemendburgemeester; Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde
Stragier, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc
Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker, Carla Cardinael, Ward Dierickx, Lieve D’Haene,
Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien Deklerck, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois,
Ivo Fonteyne, raadsleden; Jef Huyghe, algemeen directeur.

Openbare zitting. 6. Financiën – Goedkeuring belasting op de huis-aan-huisverspreiding van drukwerken
met handelskarakter 2020-2025
De gemeenteraad
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen gewijzigd bij decreten van 21 december 2012 en 1 maart 2013;
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) met latere
wijzigingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen; gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019;
Gelet op het voorstel van het schepencollege;
Gehoord de tussenkomst van waarnemend burgemeester Wieland De Meyer en raadslid Geert Debergh.
Gaat over tot de stemming:
Besluit: – met algemene stemmen –
Artikel 1
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting geheven op het huis-aan-huis
verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de
gemeente Heuvelland.
Artikel 2
Onder reclamedrukwerk 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 er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de
adverteerder.
Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard tot
gebruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst. Onder huis-aan-huis 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.
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Artikel 3
De belasting is verschuldigd telkens er een huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk of een
daarmee gelijkgesteld product plaatsvindt ook al gebeurt de verspreiding slechts in een deel van de
gemeente.
Artikel 4
De belasting wordt vastgesteld op 0,02 € per verspreid exemplaar, met een minimale aanslag per
verspreiding van 25,00 €, ongeacht het aantal verspreide exemplaren komt dit dus neer op aanslag van
minimaal 1.250 exemplaren.
Artikel 5
De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld:
- publicaties van publiekrechtelijke personen;
- publicaties van socio-culturele en sportverenigingen;
- publicaties waarvan de bedrukte oppervlakte voor 25 % ingenomen wordt door tekst zonder
handelskarakter;
- publicaties kleiner of gelijk aan A4 met maximum 2 bladzijden;
- publicaties van handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in de
gemeente met een duur van meer dan 3 maanden. Deze vrijstelling geldt enkel voor zover de publiciteit
gericht is op de vestiging welke hinder ondervindt van de infrastructuurwerken; een vrijstelling wordt
verleend voor de volledige duur van de hinder.
Wordt begrepen onder : - handelaars: zij die over een eigen ondernemingsnummer beschikken en die
uitsluitend in Heuvelland hun vestiging hebben; - hinder: sterk verminderde toegankelijkheid ten gevolge
van werken.
Artikel 6
De belasting is verschuldigd door de uitgever of de verspreider of, indien die niet gekend zijn, door
diegene onder wiens handelsnaam, logo of embleem, de reclame wordt gevoerd.
Artikel 7
De belastingplichtigen zijn gehouden bij het gemeentebestuur voorafgaand aangifte te doen uiterlijk op
de laatste werkdag voor elke verspreiding van de onder artikel 2 bedoelde reclame op het daartoe
voorbestemd formulier dat op verzoek aan de belastingplichtige ter beschikking wordt gesteld door het
gemeentebestuur.
De aangifte dient alle inlichtingen te bevatten nodig voor het vestigen van de aanslag. Van ieder te
verspreiden reclameblad of gelijkgesteld product dient bij de aangifte een specimen gevoegd te worden.
Indien de belastingplichtige nalaat het aantal verspreide exemplaren aan te geven worden voor elke
deelgemeente waar er bedeling vastgesteld werd volgende aantallen toegepast:
- De Klijte: 236 bussen
- Dranouter: 337 bussen
- Kemmel: 528 bussen
- Loker: 289 bussen
- Nieuwkerke: 721 bussen
- Westouter: 797 bussen
- Wijtschate: 909 bussen
- Wulvergem: 131 bussen
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Artikel 8
Bij gebreke van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige
aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het
gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar of beroep. Vooraleer over te gaan tot
de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het College 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 volgend op de datum van verzending
van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De termijn om te antwoorden op een
bericht van kennisgeving van ambtshalve vestiging start de derde werkdag volgend op de verzending van
de kennisgeving. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de
ontdoken belasting.
Artikel 9
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 10
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en
haar latere wijzigingen.
Artikel 11
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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