Poststuk : UITT000899
Barcode : *UITT000899*

GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 27 JUNI 2019
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Leon Alders, Linda Vissers, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita Horions, Katrijn Conjaerts, Kim
Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens, Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax,
Sofie Monsieurs en Tine Kwanten, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering
Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten.
Aanleiding en doel
Goedkeuring van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten.
Juridische gronden
De grondwet, meer bepaald artikel 170, §4;
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en
latere wijzigingen;
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) en latere wijzigingen;
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019;
Financiële impact en visum
Er is geen visum vereist van de financieel directeur.
Deze belasting is ook opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel
evenwicht te voldoen.
Motivering
Het ongevraagd en systematisch verspreiden van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten in alle
brievenbussen of op de openbare weg is nadelig is voor het milieu, verhoogt het volume papierafval en brengt
bijkomende kosten mee voor van onder meer afhaling en verwerking van dit afval.
De invoering van dit reglement laat toe om de kosten te financieren en de overlast te beperken.
Stemming
Aantal ja-stemmen: 23.
Aantal onthoudingen: 5, nl. van Jef Van Bree, Linda Vissers, Katrijn Conjaerts, Hans Proost en Sofie Monsieurs.
BESLUIT
Artikel 1.Voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2025 wordt een gemeentelijke belasting gevestigd op de bedeling van huisaan-huis publiciteitsbladen en – kaarten met handelskarakter, alsook van gelijkgestelde producten, catalogi en
kranten die publiciteit bevatten met een handelskarakter en erop gericht is een potentieel cliënteel ertoe te
bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder. Dit reglement slaat enkel op het
drukwerk dat niet voorzien is van een adres en de bedeling die kosteloos is voor de bestemmeling.

Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt beschouwd als niet-geadresseerd.
Onder gelijkgestelde producten worden onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder
aangeboden, die diensten , producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen.
De opsomming is niet limitatief.
Artikel 2.De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer de uitgever niet gekend is, of indien hij in staat van
onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter
onder wiens naam, logo of embleem de reclame gevoerd wordt.
Artikel 3.De belasting op publiciteitsbladen en – kaarten met handelskarakter wordt vastgesteld op:
- 0,01 euro per verspreid exemplaar beperkt tot eenbladig reclamedrukwerk (met eenbladig reclamedrukwerk
wordt bedoeld: alle formaten tot en met 1 vel A4, zowel eenzijdig als tweezijdig bedrukt);
- 0,03 euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren.
Het open geplooide reclamedrukwerk dat groter is dan 1 A4 formaat wordt aanzien als meerbladig
reclamedrukwerk.
Indien verscheidene reclamedrukwerken samen worden verspreid zonder dat ze op een permanente of vaste wijze
één geheel vormen, wordt ieder reclamedrukwerk als een afzonderlijk exemplaar beschouwd.
Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een bladzijde geeft geen aanleiding tot een vermindering van de belasting.
De belasting op gelijkgestelde producten wordt vastgesteld op:
- 0,03 euro per verspreid exemplaar.
Artikel 4.Er is een vrijstelling van de belasting op publiciteitsbladen en - kaarten:
1. Voor drukwerken van:
- Socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen
- Openbare diensten
- Vormings- en onderwijsinstellingen
- Politieke partijen
2. Voor publicaties waarin voor minstens 25% van de totale oppervlakte teksten en / of afbeeldingen voorkomen
zonder handelskarakter.
3. De eerste bedeling van publiciteitsbladen, naar aanleiding van de opening van een nieuwe zaak,
op voorwaarde dat er van deze bedeling op voorhand aangifte wordt gedaan en dat deze bedeling gebeurt
binnen één jaar na de opening van deze nieuwe zaak.
Voor gelijkgestelde producten is er geen vrijstelling van belasting.
Artikel 5.De belasting is verschuldigd telkenmale er een gratis huis-aan-huisverspreiding van reclame – of andere drukwerken
of gelijkgestelde producten plaatsvindt.
Een specimen van het drukwerk of gelijkgesteld product zal als basis dienen voor de berekening van de aanslag.
Het verschuldigde bedrag wordt bekomen door vermenigvuldiging van het eenheidstarief met het aantal
brievenbussen niet voorzien van een tekst die reclame weert (naar rato van het aantal brievenbussen zoals
vastgelegd door B-Post op 1 januari van het aanslagjaar).
Voor de totaliteit van het verspreide reclamedrukwerk of het gelijkgesteld product wordt rekening gehouden met
het aantal brievenbussen in één van de deelgemeenten of in heel de gemeente. Wanneer in één brievenbus van een
bepaalde deelgemeente reclame bedeeld wordt, wordt de hele deelgemeente geacht bedeeld te zijn.
Artikel 6.Ter vereffening van de belasting wordt aan de belastingplichtige een factuur gestuurd.
Artikel 7.Wanneer de inning via factuur niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een
kohierbelasting. De kohierbelasting moet betaald zijn binnen de twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.

Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, worden de regels toegepast betreffende de
nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 8.De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het
aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld instaat voor de
verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonderkosten voor de belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld op het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste
betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de
belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het
bezwaarschrift.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de belasting is
verschuldigd.
Artikel 9.De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een
administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de
contante inning. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van
burgemeester en schepenen daarvoor speciaal is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening
van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur.
Artikel 10.Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.
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