
 

 
 
 

BELASTING OP DE VERSPREIDING VAN NIET-ADRESSEERDE 
DRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN. 

HERNIEUWING VOOR DE PERIODE 2022-2024. 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2021 
 
Heffingstermijn en belastbaar feit 

Artikel 1: 

Met ingang van 1 januari 2022, voor een termijn eindigend op 31 december 2024 wordt 

ten behoeven van de gemeente een jaarlijkse indirecte gemeentebelasting gevestigd op 

de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, 

ongeacht of ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden 

verspreid. 

 

Definities 

Artikel 2: 

 

Verspreiding: de bedeling in brievenbussen en de uitdeling of afgifte van niet-

geadresseerde drukwerken of van gelijkgestelde producten op de openbare weg 

 

Gelijkgestelde producten: onder meer alle stalen en reclamedragers, door de 

adverteerders aangeboden, die willen aanzetten tot het gebruik of verbruik van diensten, 

producten of transacties. De opsomming is niet limitatief.  

 

Niet-geadresseerd: het ontbreken van een individuele adressering, waarbij ook de 

collectieve adresaanduiding per straat, of een gedeeltelijke adresvermelding, wordt 

beschouwd als niet-geadresseerd. 

 

Belastingplichtige 

Artikel 3: 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de opdracht gaf 

om het drukwerk te drukken of om het gelijkgestelde product te produceren. De 

belastingplichtige doet aangifte van zijn belastingschuld overeenkomstig artikel 6. 

  

Als de opdrachtgever geen aangifte gedaan heeft overeenkomstig artikel 6 en niet 

gekend is op basis van gegevens waarover de gemeente beschikt, bestaat er een 

weerlegbaar vermoeden dat de verantwoordelijke uitgever als opdrachtgever is 

opgetreden. 

 

De verantwoordelijke uitgever, de drukker of producent van de gelijkgestelde goederen 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Berekeningsgrondslag en tarief 

Artikel 4: 

De belasting wordt vastgesteld als volgt: 

 

- 0,00 euro per verspreid exemplaar tot en met 10 gram; 

- 0,05 euro per verspreid exemplaar van meer dan 10 gram en tot en met 25 gram; 

- 0,07 euro per verspreid exemplaar van meer dan 25 gram en tot en met 50 gram; 

- 0,10 euro per verspreid exemplaar van meer dan 50 gram. 

 

Vrijstellingen 

Artikel 5: 

Er is een vrijstelling van belasting voor de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken 

en gelijkgestelde producten: 

 

- wanneer zij hoofdzakelijk verband houden met een gemeentelijke volksraadpleging, en 

dit voor zover de drukwerken of producten verspreid worden in de periode tussen de 

indiening van het verzoek bedoeld in artikel 310 van het Decreet over het Lokaal Bestuur 

en de beslissing van de gemeenteraad om op een dergelijk verzoek niet in te gaan, of in 

de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in artikel 310 van het Decreet 

over het Lokaal Bestuur 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.  

- van publiekrechtelijke personen, openbare diensten en daarmee gelijkgestelde 

inrichtingen; 

- van vormings- en onderwijsinstellingen; 

- van verenigingen zonder winstoogmerk; 

- van de door het gemeentebestuur erkende adviesraden; 

- van de door het gemeentebestuur erkende verenigingen; 

- van caritatieve, filosofische, religieuze en politieke verenigingen; 

- met een gewicht lager of gelijk aan 10 gram; 

- voor de eerste twee publicaties tijdens het aanslagjaar of voor twee publicaties tijdens 

het aanslagjaar die door de belastingplichtige worden aangeduid via het keuzeformulier; 

 

Aangifteplicht 

Artikel 6: 

Elke belastingplichtige moet ten laatste binnen veertien kalenderdagen na de 

verspreiding van het eerste exemplaar een aangifte indienen bij het gemeentebestuur op 

een door het gemeentebestuur voorgeschreven aangifteformulier.  

 

De aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een 

specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product. 

 

Als aangiftedatum geldt de postdatum of (bij afgifte) de datum vermeld op het 

ontvangstbewijs. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een 

wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.  

 

Een belastingplichtige kan een aangifteformulier eenvoudig bekomen via de 

webtoepassing van het gemeentebestuur. 

 

 

 



 

 
 
 

Keuzeformulier voor vrijstelling 

Artikel 7: 

Elke belastingplichtige kan ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar eenmalig zijn 

definitieve keuze van twee vrijgestelde publicaties indienen bij het gemeentebestuur op 

een door het gemeentebestuur voorgeschreven keuzeformulier.  

 

Een belastingplichtige die geen keuzeformulier indient voor deze datum kan tijdens dat 

aanslagjaar geen beroep doen op de vrijstelling van twee publicaties naar keuze. De 

eerste twee publicaties worden in dat geval vrijgesteld. 

Een belastingplichtige kan het keuzeformulier eenvoudig bekomen via de webtoepassing 

van het gemeentebestuur. 

 

Ambtshalve belasting 

Artikel 8: 

Bij gebrek aan aangifte op de in artikel 6 gestelde datum, of in geval van onjuiste, 

onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belastingplichtige ambtshalve worden 

belast. In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van 

de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.  

 

Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en 

schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de 

redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de 

belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag 

van de belasting. 

 

Wanneer de aanslag ambtshalve wordt gevestigd zullen de niet-geadresseerde 

drukwerken en gelijkgestelde producten geacht worden te zijn verdeeld over de ganse 

gemeente, waarbij het aantal brievenbussen forfaitair als volgt wordt bepaald op 3.600. 

 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen 

vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn 

opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  

 

Elke ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 10% van de ambtelijk in te 

kohieren belasting. Het bedrag van deze belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen 

met de ambtshalve belasting ingekohierd. 

 

Wijze van innen 

Artikel 9: 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Betaaltermijn 

Artikel 10: 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 

aanslagbiljet. 

 

 

 

 



 

 
 
 

Bezwaar 

Artikel 11: 

Op grond van het Decreet van 30 mei 2008 en volgens de daar beschreven voorwaarden 

kan tegen deze belasting door de belastingschuldige een bezwaar worden ingediend bij 

het college van burgemeester en schepenen. 

 

Behoudens latere wijzigingen bepaalt het Decreet dat het bezwaar schriftelijk moet 

worden ingediend, en ondertekend en gemotiveerd moet zijn. 

 

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 

drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 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 bezwaarschrift kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van 

burgemeester en schepenen in deze mogelijkheid voorziet.  

 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien 

kalenderdagen na de indiening ervan.  

 

Verwijzingsbepaling naar WIB 92 en Invorderingswetboek 

Artikel 12: 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn van 

overeenkomstige toepassing op de provincie- en gemeentebelastingen: 

 

1° de bepalingen van titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 6, 7 en 8, van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992, voor zover deze niet specifiek de belastingen op de 

inkomsten betreffen; 

 

2° het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 

schuldvorderingen van 13 april 2019, met uitzondering van artikel 43 tot en met 48. 

 

Bekendmaking en inwerkingtreding 

Artikel 13:  

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 

van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  

 

Het belastingreglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 

286 § 1 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

 

Dit belastingreglement treedt in werking op 1 januari 2022. 


