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20í9/GR/035 - Goedkeuren belastingsreglement op de vercp reiding van nietgeadresseerde

drukwerken en van geliikgestelde producten (van

í februari

20í9 tot en met 3í december 20í9).

De raad,
ln openbare zitting vergaderd,

Op grond van ovenwegingen, zowel feitelijk als juridisch
De verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken gebeurt in grote volumes en heeft een negatief

effect op het mÏlieu. Het gémeentebestuur heeft getracht om de verspreiding van reclamedrukwerk te
'geen reclame
beperken door aan de infooners stickers ter beschikking te stellen met de vermelding
aub' (met logo Anzegem).
Deze verspreidingen van niet geadresseerd drukwerk (of gelijkgesfelde producten) beïnvloeden de
ophaling ván papler en kartonln die zin dat door de verspreiding de kostprijs voor de ophaling
verhoogd wordt.
Vanuit milieu-oogpunt wil het gemeentebestuur bijkomende maatregelen nemen om de hoeveelheid
aangeboden niei-geadresseeid drukwerk verder te beperken. Daarom wordt voorgesteld een
Uelalting in te voeren op de kosteloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten.
Het gemeentebestuur wenst de aanwezigheid van de lokale handel te behouden en verder te
stimlleren. Vanuit een milieuoogpunt is het zelfs zeer interessant dat de inwoner van Anzegem
goederen en diensten lokaal kan veruerven.
Een van de acties binnen de beleidsdoelstelling 'Anzegem onderneemt' is het faciliteren van
initiatieven gericht op de lokale ondernemers. Het is niet de bedoeling om de kleine.lo.kale
handelaar óie fret aantal bedelingen per jaar beperkt, te belasten omdat hij weinig bijdraagt tot de te
verwerken papierafualberg. Daaróm wordt volgende vrijstelling ingebouwd: het verspreiden van niet
geadresseerd'e drukwerken door instanties die niet meer dan viermaal per jaar ongeadresseerde
árukwerken (en/of gelijkgestelde producten) waarvan het gewicht niet hoger is dan 49 gram op het
grondgebied van de gemeente Anzegem uitgeven.
Binnen de op het meerjarenplan geformuleerde strategische doelstelling 'Anzegem leeft' staat ook de
beleidsdoelstelling 'Anáegem fieÀt voor verenigingen/clubs/organisaties'. De gemeente ondersteunt
dan ook het lokalé verenigingsleven. Terzelfdertijd werden ook dorpskernsfeerbevorderende
initiatieven nieuw leven in geUtazen tijdens huidige legislatuur vandaar volgende vrijstellingen:
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publicaties van bewonersplatforms, dorps- en adviesraden en feestcomités.
Sport-, jeugd-, socio-culturele verenigingen, ondenruijsinstellingen en politieke bewegingen die
hun hoofdàctiviteit hebben op het grànd-gebied uan d" gemeeite krijgen vrijstelling
voor publicaties voor hun vereniging of instelling.

De nieuwe belasting wordt ingevoerd vanaf 1 februari 2019. Er wordt voozien in een algemene
vrijstelling voor alle verspreidingen tussen 1 februari 2019 en 31 maart 2019 zodat de
opdrachtgevers/uitgevers van niet-geadresseerd drukwerk zich kunnen aanpassen aan dit
belastingsreglement.
Het voorliggende reglement vooziet:

.

í februari 20í9 tem 3í december 20í9 met vrijstelling voor de
20í9 tem 3í maart 20í9.

De hefÍingstermiin: van

periode van

í februari

Op heden eindigt de looptijd van alle gemeentelijke belastingen op 31 december 201g. Het is dus aan
de de huidige legislatuur om deze belasting dan te verlengen/te hezien. Er wordt dan ook
voorgesteld de looptijd van deze nieuwe bclasting te beperken tot 31 decembcr 201g.
De vrijstelling van 1 februari 2019 tot en met 31 maart 2019 wordt voorgesteld om aldus een
inloopperiode te voozien zodat de uitgevers, handelaars,... voldoende kunnen geïnformeerd worden
en zich kunnen schikken naar deze nieuwe belasting. Ook de dienst Financiën moet zich f,7siek
kunnen voorbereiden (bvb. aanmaak aangifte formulieren, aanwerven bijkomend personeél edm;
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Het belastbaar feit:

Het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het
grondgebied van de gemeente, ongeacht ze in brievenbussen wordón gedeponeerd of op Oe
openbare weg worden verspreid.
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De belastbare grondslag: definities belangrijk!

Volgend termen worden gedefinieerd: niet-geadresseerd drukwerugelijkgestelde
producten/verspreiding/niet-geadresseerd (collectieve adresaanduidingen) t aanÍal brievenbussen
De belasting wordt, op basis van het gewicht van het niet-geadresseerde drukwerk en de
gelijkgestelde producten vastgesteld als volgt:

.
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gram:
50-99 gram:
100-499 gram:
500-999 gram:
Vanaf 1000 gram:
0-49

0.10 euro/bedeeld exemplaar
0,20 euro/bedeeld exemplaar
0,30 euro/bedeeld exemplaar
0,40 euro/bedeeld exemplaar
0,80 euro/bedeeld exemplaar

Vrijstelling wordt verleend voor:
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Vier verspreidingen van eenzelfde verspreider van drukwerk met handelskarakter
beperkt tot 49 gram per verspreiding. Van zodra deze vier verspreidingen overstegen worden, dan is
de belasting verschuldigd vanaf de 5' verspreiding.
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De periodieke verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk, waarvan de bedrukte
oppervlakte meer dan 50% ingenomen wordt door tekst en/of afbeelding zonder handelskarakter.
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Publicaties van publiekrechtelijke rechtspersonen
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Publicaties van erkende sport-, jeugd-, socio-culturele verenigingen, feestcomités,
àorpsraden, gemeentelijke adviesraden, onderwijsinstellingen en politieke partijen. Dit voor zover deze
verenigingenlinstellingen/organisaties hun hoofdactiviteit hebben op Anzegems grondgebied'
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Publicaties die namens politieke partijen of groeperingen die een lijst indienden,
verspreid worden ter gelegenheid van wettelijk of decretaal vooziene verkiezingen, in een periode
ingaande op de datum vastgesteld voor het indienen van de voordrachten tot en met de
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verspreidingen van drukwerk tussen
vrijgesteld van de belasting.
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rebruari 2019 en

3i maart

2019 ziin

Gelet op het advies van de RED (Raad Economische Dynamiek)

VenMjzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bijdecreten van 28 mei2010 en 17 februari2O12.
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
atualstoffen, gew'rjzigd bij decreten van2l december 20'12 en 1 maaft2013.
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2012tol vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duuzaam beheer van materiaalkringlopen en afualstoffen (Vlarema), met latere
wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.

Amendementen:
de fractie CD&V-Eendracht voegt volgende amendementen toe:

amendement I : het aantal vrijstellingen wordt verhoogd van 4 naar 6 per jaar.
Met 6 stemmen voor (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Eddy
Recour, Stephan Titeca), 16 stemmen tegen (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick
Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, Willy
Demeulemeester, Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout,
Tine Temmerman, Rino Himpe)
amendement 2: reclamedrukwerk met coupons of kortingsbonnetjes wordt vrijgesteld van deze
belasting
Met 6 stemmen voor (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Eddy
Recour, Stephan Titeca), 16 stemmen tegen (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick
Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, Wlly
Demeulemeester, Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout,
Tine Temmerman, Rino HimPe)
Met 16 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja
Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, \ÀÍlly Demeulemeester,
Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmerman,
Rinó Himpe), 6 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau,
Eddy Recour, Stephan Titeca)

BESLUIT
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Art.l:

de belasting op de verspreiding van niet geadresseerde drul<werken en van gelijkgestelde
producten wordt onder de titel 'Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerdè drukwerken en
van gelijkgestelde producten' vastgesteld als volgt:

Artikell
Voor de periode van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2O1g wordt een
gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en

van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op
de openbare weg worden verspreid.
Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan: alle stalen en reclamedragers van gelijk
welke aard, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties
doen gebruiken, verbruiken of aankopen.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet
beschouwd als zijnde geadresseerd.

Artikel 2 - Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de ffsieke persoon of rechtspersoon die de opdracht
gaf aan de drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgesteld product te
produceren. Wanneer deze persoon geen aangifie heeft gedaan of niet gekend is, is de
belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke
uitgever wordt vermeld.
De drukker en de ffsieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of
embleem het drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk vóor de
betaling van de belasting.

Artikel 3 - Tarief
De belasting wordt, op basis van het gewicht van het niet-geadresseerde drukwerk en de
gelijkgestelde producten vastgesteld als volgt:

.
.
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gram:
50-99 gram:
100-499 gram:
500-999 gram:
Vanaf 1000 gram:
0-49

0.10 euro/bedeeld exemplaar
0,20 euro/bedeeld exemplaar
0,30 euro/bedeeld exemplaar
0,40 euro/bedeeld exemplaar
0,80 euro/bedeeld exemplaar

Bij een verspreiding over het hele grondgebied Anzegem wordt het aantal bussen
gerekend die door de diensten van Bpost wordt opgegeven.

Bij een gedeeltelijke verspreiding wordt het aantal bussen per deelgemeente of per
straat, die door de diensten van Bpost wordt opgegeven, aangerekend.

Artikel 4 - Vrijstelling
Vrijstelling wordt verleend voor:
$1. Mer verspreidingen van eenzelfde verspreider van drukwerk met
handelskarakter beperkt tot 49 gram per verspreiding. lndien deze vier
verspreidingen per jaar overstegen worden, dan is de belasting verschuldigd vanaf
de 5'verspreiding.

4n

EN

$2. De periodieke verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk, waarvan de
bedrukte oppervlakte minstens 500/o ingenomen wordt door tekst en/of afbeelding
zonder handelskarakter.
$3. Publicaties van publiekrechtelijke rechtspersonen
$4. Publicaties van erkende sport-, jeugd-, socio-culturele verenigingen,
feestcomités, dorpsraden, gemeentelijke adviesraden, onderwijsinstellingen en
politieke partijen. Dit voor zover deze verenigingen/instellingen/ organisaties hun
hoofdactiviteit hebben op Anzegems grondgebied.
g5. Publicaties die namens politieke partijen of groeperingen die een lijst indienden,
verspreid worden ter gelegenheid van wettelijk of decretaal vooziene verkiezingen,
in een periode ingaande op de datum vastgesteld voor het indienen van de
voordrachten tot en met de verkiezingsdatum.
$6. Alle verspreidingen van drukwerk tussen
vrijgesteld van de belasting.

I

februari 2019 en 31 maart 2019 ziin

Artikel 5 - Aangifteplicht
De belastingplichtige moet minstens één werkdag voorafgaand aan de verspreiding
aangifte doen bij het gemeentebestuur door middel van een aangifteformulier dat door
het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld. Deze aangifie bevat alle
noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van het
verspreide drukwerk of het gelijkgestelde product.
ln gevalvan een periodieke verspreiding kan een aangifte ingediend worden voor
periode van maximaal 3 maanden.

Artikel 6 - Procedure ambtshalve vaststelting
Bij gebrek van aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijnen of ingeval van
onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve
belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het
recht van bezwaar en beroep.

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen 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 te rekenen van de
derde werkdag die volgt op de vezending van die betekening om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen.
Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren
van de juistheid van de door hem ingeroepen elementen.

Artikel 7 - Belastingverhoging
De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met
25o/o. Hel bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Artikel8
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
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Artikel 9 - Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na vezending van het
aanslagbiljet.

Artikel í0 - Bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van vezending van het aanslagbiljet.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend zijn door de
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de
hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingschuldige vermelden. Het moet
ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen
vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden
op de hoozitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.

AÉikel11
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titelVll, (Vestiging en lnvordering van de belastingen) hoofdstukken í
(algemene bepalingen), 3 (ondezoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten en voorrechten van
de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen)
van toepassing voor zover zi[ met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel í2
Deze beslissing treedt in werking op

I

februari 2019.

AÉ.2: Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de gemeente.

Art.3: Kennis te geven van dit besluit aan

de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in

het decreet Lokaal Bestuur
Gedaan in zitting als ten hoofde.
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