UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 19 september 2016
Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeester- voorzitter;
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
GEMEENTE
G-%el-sbeek, M. $aelmaekers, L. Steenwegen, G. Amauts, W. Vanderskken,
H. Arnauts, H. Hendrickx, Y. Sterkendries, S. Vandermeulen, T. Peeters, B. Bogae
r
en B. Coeckelberghs, raadsleden;
3380 G L A 13 B E E K
K. Wauters, gemeentesecretaris.
De gemeenteraad:
Belastingsverordenhig op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken
en van
geijkgestelde producten.

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 me 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van
2$
mei 2010 en 17 februari 2012;
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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2012 tot vaststelling
van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringÏopen en
afvalstoffen
(VLAREMA), met latere wijzigingen;
Na beraadsiaging,
Met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen
Besluit:
Artikel 1
Er wordt voor een termijn ingaand op 1januari 2017 en eindigend op 31 december
2019 een
gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken
en van
geljkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de
openbare weg worden verspreid.
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedrage
rs,
door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebrui
ken,
verbruiken of aankopen. De opsomming is niet limitatief
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet
beschouwd als zijnde geadresseerd.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdrac
ht gaf aan
de drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het geljkgestelde product te produc
eren.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 5 of niet gekend
is, is
de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgeve
r
wordt vermeld.
De drukker en de fysieke of rechtspersoon ondèr wiens naam, handelsnaam, logo of emblee
m
het drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betalin
g van de
belasting.
Artikel 3
De tarieven bedragen: 0,02 euro per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk tot
en met 100
gram en 0,05 euro per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 100 gram.
Per
verspreiding bedraagt de heffing minimum 40 €.
Artikel 4
Er is een vrijstelling van belasting:
1.
Voor verldezingsdrukwerk bij de wettelijke verkiezingen;
2.
Wanneer de verspreide drukwerken of geljkgestelde producten hoofdzakelijk verban
d
houden met een gemeentelijke volksraadpleging, en dit voor zover de drukwerken of
producten verspreid worden in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoel
d in art.
206 van het gemeentedecreet en de beslissing van de gemeenteraad om op een dergeli
jk
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verzoek niet in te gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art.
206 van het gemeentedecreet en de dag van de volksraadpleging of in de periode tussen de
beslissing van de gemeenteraad op eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging.
Voor drukwerken en gehjkgestelde producten van erkende gemeentelijke socio
3.
culturele verenigingen, jeugdverenigingen en sportverenigingen.
De gemeentelijke onderwij sinstellingen.
4.
De gemeentelijke openbare diensten.
5.
Artikel 5
De belastingplichtige moet uiterlijk de dag véôr de dag waarop de eerste verspreiding
aanvangt aangifte doen bij de administratie. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke
inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of
het geljkgesteld product. Ingeval van periodieke verspreidingen kan een aangifte vooraf
gebeuren voor het ganse dienstjaar.
Artikel 6
Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de betastingplichtige 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 debelasting, 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.
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 1januari 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.
Onderstaand overzicht is richtinggevend voor de gemeente Glabbeek:
539 brievenbussen
Glabbeek-Zuurbemde:
667 brievenbussen
Bunsbeek:
brievenbussen
423
Kapellen:
391 brievenbussen
Attenrode-Wever:
brievenbussen
2.040
:
GLABBEEK
Totaal
Artikel 7
De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met: 25%
van de verschuldigde belasting, met een minimum van 15 euro, bij een eerste overtreding, en
50% bij een tweede en volgende overtr ding binnen hetzelfde belastingjaar Het bedrag van
deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van liet
aanslagbilj et.
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Artikel 10
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend, gedagt
ekend
en ondertekend zijn door de eiser, gemotiveerd zijn en vermeldt:
de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie
de belasting wordt gevestigd;
het voorwerp van het bezwaar en een opgave van de feiten en de middelen;
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maand
en te
rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen
vijftien
dagen na de indiening ervan.
-

-

Artikel ii
Zonder atbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 200$, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken
1, 3, 4,
6 tot 9 bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van
het
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de belasti
ngen op
de inkomsten betreffen.
Artikel 12
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Aldus vastgesteld in bovenvemielde zitting.
De secretaris i.o,,
(Get.) K. Wauters
De secretaris i.o.

K. Wauters

Namens de raad.
De voorzitter,
Voor eensluidend uittreksel.

Reekmans.

