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Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025.

Bevoegdheid
- Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur.
- Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond
- Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen,
en latere wijzigen
- Besluit van de Vlaamse regering van 17.12.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen.
- 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.
- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
- Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende “Gemeentelijke belasting op de huis-aanhuis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. - Aanslagjaar 2017
t.e.m. 2019”.
- Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende “Aanpassing gemeentelijk reglement voor het
heffen van een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten”.
Motivering
De verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk gebeurt in grote volumes en heeft bijgevolg een
negatief effect op het milieu. Daarnaast beïnvloeden deze verspreidingen de ophaling van papier en karton
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in die mate dat door de gratis verspreiding de kostprijs voor de ophaling van papier en karton verhoogd
wordt.
Het gemeentebestuur wil vanuit milieuoogpunt maatregelen nemen om de hoeveelheid aangeboden nietgeadresseerd drukwerken verder te beperken.
De financiële toestand van de gemeente zoals blijkt uit het meerjarenplan en het budget, zijnde het
financieel hoofddoel, rechtvaardigt en vereist ook rendabele belastingen zoals deze op niet-geadresseerd
drukwerk.
In het voorliggend belastingreglement worden een aantal vrijstellingen voorzien.
De gemeente Zwevegem wenst de aanwezigheid van de lokale handel te behouden en verder te stimuleren.
Vanuit een milieustandpunt is het eveneens interessant dat de inwoner van Zwevegem goederen en
diensten lokaal kan verwerven.
Om deze reden wordt het op periodieke basis verspreiden van drukwerk met de nadruk op het
bekendmaken van ondernemingen met een hoofdactiviteit in Zwevegem vrijgesteld wanneer 75% van de
oppervlakte bestaat uit diverse advertenties van ondernemingen met een hoofdactiviteit in Zwevegem en die
gratis de gemeentelijke info in hun publicatie afdrukken.
Het verspreiden van kleine folders (minder dan 11 gram) in Zwevegem wordt vrijgesteld op
doelmatigheidsgronden en na afweging van kosten en baten en gezien de beperkte milieu-impact.
Om sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen, erkende feestcomités, onderwijsinstellingen en politieke
partijen de kans te geven om de inwoners op een degelijke manier te informeren en warm te maken voor
hun activiteiten wordt ook hiervoor een vrijstelling voorzien.
BESLUIT
21 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson,
Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche,
Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon
Vanassche)
5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan
Rollez)
Artikel 1
Voor een termijn van zes jaar, vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025, wordt een
gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerk en van
gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg
worden verspreid.
Artikel 2
1e Reclame: iedere systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten of
denkbeelden (tezamen producten), incl. het vragen van diensten.
2e Reclamedrukwerk: ieder drukwerk dat geheel of gedeeltelijk uit reclame bestaat.
3e Niet-geadresseerd reclamedrukwerk: reclamedrukwerk en/of gelijkgestelde producten die gratis huis-aanhuis worden verspreid zonder vermelding van adres (of postbus) en woonplaats van de ontvanger, of die
zonder vraag daartoe vanwege de ontvanger aan deze ontvanger worden overgemaakt. Collectieve
adresaanduiding per straat, of gedeeltelijke adresvermelding wordt beschouwd als zijnde niet-geadresseerd.
4e Gelijkgestelde producten: alle stalen en reclamedragers van gelijk welke aard, door de adverteerder
aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen.
5e Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen van gemeente Zwevegem.
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6e Gemeentelijke info: informatie omtrent de dienstverlening, activiteiten, producten van de gemeente
Zwevegem, zoals aangeleverd door de gemeente.
Artikel 3
De belasting wordt, op basis van het gewicht van het niet-geadresseerde drukwerk en de gelijkgestelde
producten, vastgesteld als volgt:
-

11-19 gram:

0,03 euro/bedeeld exemplaar

-

20-49 gram:

0,05 euro/bedeeld exemplaar

-

50-99 gram:

0,07 euro/bedeeld exemplaar

-

100-499 gram:

0,10 euro/bedeeld exemplaar

-

500-999 gram:

0,40 euro/bedeeld exemplaar

-

Vanaf 1.000 gram:

0,75 euro/bedeeld exemplaar

Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker
om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgesteld product te produceren. Wanneer deze persoon geen
aangifte heeft gedaan of niet gekend is, is de belasting verschuldigd door 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 5
Vrijstelling wordt verleend voor:
§1 Elke kosteloze verspreiding van drukwerken beperkt tot en met een maximum van 10 gram.
§2 De periodieke verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk, die voor minstens 75% van de oppervlakte
bestaat uit diverse advertenties van ondernemingen met een hoofdactiviteit in Zwevegem en die gratis de
gemeentelijke info in hun publicatie afdrukken.
§3 Twee publicaties per jaar van sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen, erkende feestcomités,
onderwijsinstellingen en politieke partijen. Dit voor zover deze verenigingen/instellingen/organisaties hun
hoofdactiviteit hebben op Zwevegems grondgebied. De publicaties die in aanmerking genomen worden
voor de vrijstelling zijn de eerste twee die verspreid worden.
§4 Publicaties die namens politieke partijen of groeperingen die een lijst indienden verspreid worden ter
gelegenheid van wettelijk of decretaal voorziene verkiezingen, in een periode ingaande op de datum
vastgesteld voor het indienen van de voordrachten tot en met de verkiezingsdatum.
Artikel 6
De belastingplichtige moet minstens één dag voorafgaand aan de verspreiding aangifte doen bij het
gemeentebestuur door middel van een aangifteformulier dat door het gemeentebestuur ter beschikking
wordt gesteld. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een
specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product.
Artikel 7
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige, of
onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve gevestigd, op basis van de gegevens waarover de
bevoegde overheid beschikt.
Vooraleer de belasting ambtshalve wordt gevestigd, betekent de bevoegde overheid, of het personeelslid dat
hiertoe werd aangesteld aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de belasting 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 kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
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De ambtshalve belasting kan geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar, te rekenen
vanaf 1 januari van het aanslagjaar.
Deze termijn van drie jaar wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met
het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van
de door hem ingeroepen elementen.
Artikel 8
Elke ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25%. Het bedrag van deze verhoging wordt
ook ingekohierd.
Artikel 9
De belasting en de eventuele verhoging worden ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 11
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de belasting een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid.
Het bezwaar 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 werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet, of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
De bevoegde overheid, of een personeelslid dat door de bevoegde overheid daarvoor is aangewezen, stuurt
binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar
de belastingplichtige, en, in voorkomend geval, naar zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel
directeur.
Zolang de indieningstermijn van drie maanden niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift
worden ingediend, waarbij het eerder ingediende bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd.
Om de behandeling van het bezwaarschrift te verzekeren, beschikt de bevoegde overheid, en elk
personeelslid hiertoe aangewezen, over de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en de
gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
Als de belastingplichtige dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting. In voorkomend geval deelt de bevoegde
overheid, of het personeelslid hiertoe aangewezen, aan de belastingplichtige, en zijn eventuele
vertegenwoordiger, de datum van de hoorzitting mee waarop het bezwaarschrift behandeld zal worden,
evenals de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden. Die mededeling moet ten
minste vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting plaatshebben.
De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, aan de
bevoegde overheid, of het hiertoe aangestelde personeelslid, schriftelijk worden bevestigd ten minste zeven
kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting. De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, wordt
gehoord door de bevoegde overheid, een lid van de bevoegde overheid, of het hiertoe aangestelde
personeelslid. Alle aanwezigen van de hoorzitting ondertekenen het proces-verbaal van het verhoor.
De bevoegde overheid doet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst
van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede beslissing. Die termijn van zes
maanden wordt met drie maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd.
De bevoegde overheid kan bij zijn beslissing de betwiste belasting niet vermeerderen.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 5578-1895-1142-9734.

De beslissing van de bevoegde overheid wordt met een aangetekende brief betekend aan de
belastingplichtige, en zijn eventuele vertegenwoordiger, en wordt tevens ter kennis gebracht van de
financieel directeur. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie waarbij een beroep kan worden
ingesteld, evenals de ter zake geldende termijn en vormen.
De beslissing van de bevoegde overheid is onherroepelijk wanneer het beroep niet tijdig bij het college van
burgemeester en schepenen is ingesteld.
Artikel 12
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel
VII hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op
inkomsten betreffen.
Artikel 13
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van
artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 14
De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
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