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Zitting van dinsdag L7 december 2O19

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter

Eddy Bevers, burgemeester.

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd: Thierry Serrien, raadslid

28 20. BELASTING OP DE HUIS.AAN-HUIS VERSPREIDING VAN
NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE
PRODUCTEN

Aanleiding

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aans.lagjaren
2020 tot en met 2025.

Juridische grond, toepasselijke regelgeving

HetDecreetoverhetlokaal bestuurvan22 december2OLT,artikel 4093en41, t4o;zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van 22 december 2077 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel t7O $4;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
De omzendbrief KB/ABB 2OI9/2 van 15 februari 2019 betreftende de coórdinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16
december 2074;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

Niet geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten worden bij het andere op te halen
papier gedeponeerd, dit leidt tot een verhoging van de papierophalingskosten. Deze meerkost moet
ten laste worden gelegd van de uitgevers van niet geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde
producten.

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting.
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Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelljk raadslld ! onthcuden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Met ingang van 1januari202O vooreen periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
jaarlijkse belasting gevestigd op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken
en gel ijkgestelde producten.

Artikel 2: Definities

Drukwerk: bedrukt papier of karton (o.a. folders, brochures, kranten, catalogi, flyers,...)

Gelijkqestelde producten: hieronder wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers,
door de advefteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken,
verbruiken of aankopen.

Geadresseerd drukwerk: drukwerk dat duidelijk voorzien is van naam, straat, huisnummer en
gemeente van de geadresseerde.

Collectieve adresaanduiding: per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als
zijnde geadresseerd.

Artikel 3: Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de fysieke of rechtspersoon die opdracht gaf aan de drukker om
te drukken. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan of niet gekend is, wordt de
belasting gevestigd lastens de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld.
De drukker 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 tarieven

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

- aantal pagina's per exemplaar kleiner of gelijk aan 10: € 0,03 per verspreid exemplaar;
- aantal pagina's per exemplaar groter dan 10: € 0,06 per verspreid exemplaar.
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Een minimum aanslag per bedeling bedraagt € 60,00.

Het te betalen bedrag is verschuldigd telkens als er een verdeling van niet geadresseerde
d ru kwerken en gel ij kgestelde prod ucten plaatsvi ndt.
Het wordt bekomen door het belastingtarief te vermenigvuldigen met het aantal brievenbussen
waarover het drukwerk verdeeld wordt.
Indien er slechts in een bepaald deel van de gemeente wordt verspreid dan worden alleen de
brievenbussen in dit deel in rekening gebracht.
.Het al dan niet volledig bedrukt zijn van het blad geeft geen aanleiding tot vermindering van de
belasting.

Artikel 5: Vrijstellingen

Zijn van de belasting vrijgesteld

Plaatselijke verenigingen zonder winstoogmerk, voor zover ze sociale of culturele
doeleinden hebben;
Plaatselijke sport- of culturele verenigingen voor zover ze folders uitgeven voor eigen
organisaties:.
Publiciteit gevoerd door vormingsinstellingen en plaatselijke onderwijsinstellingen;
Publiciteit gevoerd door gemeentelijke adviesraden;
Publicaties van politieke partijen;
Verspreid exemplaar is kleinel of gelijk aan één A4-blad of een equivalent hiervan.

Artikel 6: Aangifteplicht

De belastingplichtige is gehouden ten minste 24uren voorde dag waarop de verspreiding
aanvangt, aan het gemeentebestuur aangifte te doen van de voor de aanslag noodzakelijke
gegevens, samen met een exemplaar van het te verspreiden drukwerk.
Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een periode van
hoogstens 12 maanden.

De aangifte dient te gebeuren via een aangifteformulier dat het gemeentebestuur ter beschikking
stelt. De correct ingevulde, gedag- en ondertekende aangifte moet worden terugbezorgd aan het
Gemeentebestuur van Willebroek, financiële dienst, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek of via e-mail
aan belastingen@willebroek. be.

Artikel 7: Ambtshalve belasting

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de
gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn wordt
medegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van een forl'aitair aantal verspreide
exemplaren.

Dit forfaitair aantal is gelijk aan het aantal brievenbussen dat wordt opgevraagd bij de Post en door
het College van Burgmeester en Schepenen wordt vastgesteld voorafgaand aan het opstarten van
de ambtshalve procedure.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 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 30 kalenderdagen te rekenen van de 3e
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerking schriftelijk voor te
dragen.

Artikel 8: Belastingverhoging

De overeenkomstig artikel 7 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100 Yo, het
bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.
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Artikel 9: Controlemiddelen

De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen

Artikel 1O: Wijze van invordering

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 11: Betalingstermijn

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 12: Administratieve geldboete

Voor het niet naleven van,de bepalingen van dit belastingreglement kan een administratieve
geldboete gelijk aan 500,00 euro worden opgelegd.
Het bedrag van de administratieve boete wordt ingekohierd

Artikel 13: Verwijzingsregel

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 14: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2Ol7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2Ot7 en
latere wijzigingèn.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter

donderdag 1

Handtekeni ng CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester d

Voor eensluidend uittreksel :

2019

19
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