UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van maandag 21 december 2015
Gewijzigd op: 18 december 2017
BELASTINGEN - BELASTING OP HET VERSPREIDEN VAN
NIET-GEADRESSEERD RECLAMEDRUKWERK - 2016-20172018 (S)

De gemeenteraad,
Gelet artikel 42 §3, artikel 43 §2, 15° en artikel 253 §1, 3° van het gemeentedecreet
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 de M.O. 2011/01 van 10 juni 2011 houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (Vlarea), met latere wijzigingen;
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;
Overwegende dat de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken gebeurt in grote volumes en
bijgevolg een negatief effect hebben op het milieu,
Overwegende dat deze verspreiding de ophaling van papier en karton beïnvloeden in die zin dat door
deze gratis verspreidingen de kostprijs voor de ophaling van papier en karton verhoogd wordt;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Na beraadslaging,
BESLUIT:

18 stemmen ja
raadsleden Ward Baert, Elke Carette, Jurgen Claus, Steve Becelaere, Eva Maes en
Ellen de Brabander onthouden zich

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 - Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
- niet-geadresseerde drukwerken : publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi, kranten die publiciteit
bevatten en niet voorzien zijn van een adres, enz… Deze opsomming is niet limitatief
- gelijkgestelde producten: alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die
diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. De opsomming is niet
limitatief.
- Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als
zijnde geadresseerd.
2. BELASTBARE GRONDSLAG
Artikel 2 - Belastbare grondslag
Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2018 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.

3. BELASTINGPLICHTIGE
Artikel 3 - Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. De drukker en de verdeler zijn
evenwel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. de verantwoordelijke uitgever,
de drukker noch de verdeler gekend zijn, is de belasting verschuldigd door de natuurlijke persoon of
rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het niet-geadresseerde drukwerk
wordt gevoerd.
4. BEREKENING VAN DE BELASTING
Artikel 4 - Bedrag van de belasting
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt :
-

21 - 100 gram
101 - 500 gram
501 - 1000 gram
Vanaf 1001 gram

0,05
0,10
0,40
0,70

euro
euro
euro
euro

per
per
per
per

exemplaar
exemplaar
exemplaar
exemplaar

5. VRIJSTELLINGEN
Artikel 5 - Vrijstellingen en kortingen
Er is een vrijstelling van belasting voor:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Er
7.

8.

Elke kosteloze verspreiding van drukwerken beperkt tot en met een maximum gewicht van 20
gram
Publicaties van bewonersplatforms en gemeentelijke adviesraden
Publicaties van sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen en onderwijsinstellingen
verkiezingsdrukwerk wanneer de in artikel 3 bedoelde opdracht tot drukken of produceren
uitgaat van politieke partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de
gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke
lijst voorkomen, en dit voor zover de drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid worden
in de periode tussen de in de betreffende kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling
van de voordrachten van de kandidaten en de dag van de verkiezing;
Drukwerken die periodiek verschijnen en die een vast redactioneel gedeelte bevatten van
minstens 25% van de bedrukte oppervlakte (teksten of beelden zonder handelskarakter voor
onder meer gemeenteberichten, wachtdiensten en agenda's, notariële berichten, kleine
aankondigingen van particulieren, politieke, sportieve en culturele informatie, en lokaal en
regionaal streeknieuws verzorgd door journalistieke medewerkers),
Bedeling van reclamedrukwerk dat verspreid wordt door handelaars die geconfronteerd worden
met openbare werken voor hun handelszaak waardoor geen doorgaand verkeer mogelijk is. De
vrijstelling geldt vanaf 30 dagen voor de werken waarbij er geen doorgaand verkeer mogelijk is
tot 60 dagen nadat er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk is. Het gebied en de periode
waarbinnen de vrijstelling van toepassing is, zal door het college van burgemeester en
schepenen vastgesteld worden na advies van de bevoegde dienst.
is een korting voorzien voor:
Drukwerken die periodiek verschijnen en die een vast redactioneel gedeelte bevatten dat tussen
de 10% en de 25% van de bedrukte oppervlakte beslaat (teksten of beelden zonder
handelskarakter voor onder meer gemeenteberichten, wachtdiensten en agenda's, notariële
berichten, kleine aankondigingen van particulieren, politieke, sportieve en culturele informatie,
en lokaal en regionaal streeknieuws verzorgd door journalistieke medewerkers), genieten een
korting van 50%
Drukwerken verspreid door detailhandelszaken gevestigd in Torhout en voor zover zij publiciteit
voeren voor hun eigen zaak, genieten een korting van 50%.
Aldus gewijzigd in zitting van 18 december 2017

9. INVORDERING VAN DE BELASTING EN REGELING VAN DE GESCHILLEN
Artikel 6 - aangifteplicht
De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het
gemeentebestuur. Het aangifteformulier, dat door het gemeentebestuur ter beschikking wordt
gesteld, bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van
het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product.
In geval van periodieke verspreiding mag de aangifte gedaan worden voor een periode van maximaal
drie maanden.

Artikel 7 - Onvolledige verspreiding
Onvolledige verspreiding van de drukwerken waarvan aangifte
gemeentebestuur, geeft geen aanleiding tot belastingvermindering.

werd

gedaan

bij

het

Artikel 8 - Ambtshalve aanslag
Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde 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 en 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 te rekenen van de derde werkdag
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 25% worden toegepast en
afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld.
Artikel 9 - Invordering van de belasting
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en schepenen en is betaalbaar binnen de twee
maand na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 10 - Betaling van de belasting
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 11 - Regeling van de geschillen
De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen, gebeurt volgens
de bepalingen vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 13 - Kennisgeving aan de hogere overheid
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Aldus vastgelegd in zitting, maandag 21 december 2015.
Namens de gemeenteraad,
De secretaris,
(get.) Tom Vandenberghe

De voorzitter,
(get.) Hilde Crevits
Voor eensluidend afschrift,

De secretaris,

De burgemeester,

