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ARRONDISSEMENT
HASSELT

DE GEMEENTERAAD:
Vernieuwing belastingreglement tot eind
2019:
-Gemeentebelasting
geheven op de voor
bestemmelingen kosteloze huis-aanhuisverspreiding van
niet-redactioneel
drukwerk.
__________

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
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 materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de wijzigingen in dit belastingreglement enkel betrekking hebben
op de administratieve procedure, is een advies van de Minaraad niet vereist;
BESLUIT met algemene stemmen:
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2015 en voor een termijn van 5 jaar, eindigend op 31
december 2019, wordt een gemeentebelasting geheven op de voor de bestemmelingen kosteloze huis - aan - huis verspreiding van niet-redactioneel drukwerk.
Art.1.
Voor de toepassing van dit reglement worden verstaan onder niet-redactioneel
drukwerk: elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële
activiteiten, handelszaken en merknamen, en die erop gericht is de potentiële klant
ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder. Drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 75% of meer ingenomen wordt door tekst en /of afbeeldingen zonder handelskarakter vallen niet onder
de toepassing van dit reglement.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet
beschouwd als zijnde geadresseerd.
Art.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, handelsnaam, logo of embleem de reclame wordt gevoerd.
Art.3.
De belasting wordt vastgesteld op:
 0,01 euro per verspreid exemplaar beperkt tot eenbladig reclamedrukwerk
waarbij opengeplooid reclamedrukwerk dat groter is dan 1 A4 (29,6 cm x 21
cm) wordt aanzien als meerbladig reclamedrukwerk;
 0,02 euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren, voor zover het
gewicht van dit drukwerk lager of gelijk is aan 50 gr
 0,05 euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren, voor zover het
gewicht van dit drukwerk hoger is dan 50 gr
Voor de berekening wordt de oppervlakte gemeten van alle bladzijden van de publicatie. Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een bladzijde geeft geen aanleiding tot een vermindering van de belasting.
Art.4.
De belasting is verschuldigd telkenmale er een huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk plaatsvindt.
Art.5.
Van belasting zijn vrijgesteld:
 De publiciteitsbladen bedeeld door openbare diensten en onderwijsinstellingen;
 De publiciteitsbladen van sociale, caritatieve, politieke, culturele of sportieve
aard en van gemeentelijke adviesraden en waaruit de uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen;
 Reclamedrukwerk dat de eerste maal verspreid wordt in een nieuw kwartaal en
waarvan het gewicht niet hoger is dan 50 gr. Het tweede exemplaar en alle volgende exemplaren worden belast volgens de bepalingen van artikel 3.”
Art.6.
De belastingplichtige is gehouden minstens 24u voor de bedeling bij het gemeentebestuur aangifte te doen en alle nodige gegevens te bezorgen, bij voorkeur via het
aangifteformulier dat de gemeente hiertoe ter beschikking stelt, alsmede een specimen van het te verspreiden drukwerk.
Art.7.
Onvolledige verspreiding van de drukwerken waarvan aangifte werd gedaan bij het
gemeentebestuur geeft geen aanleiding tot belastingvermindering.
Art.8.
Het verschuldigde bedrag wordt bekomen door vermenigvuldiging van het eenheidstarief met het aantal brievenbussen niet voorzien van een tekst die reclame
weert.
Het aantal brievenbussen wordt bepaald op basis van de gegevens van BPost op 1
januari van het aanslagjaar.
Voor de totaliteit van het verspreide reclamedrukwerk kan rekening gehouden

worden met het aantal brievenbussen in één of meerdere deelgemeenten of in de
volledige gemeente. Wanneer in één brievenbus van een bepaalde deelgemeente
reclame gevonden wordt, bij gebreke aan tijdige en juiste aangifte, de ganse deelgemeente geacht bedeeld te zijn.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van Burgemeester en Schepenen 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.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25% bij een eerste
overtreding en 50% bij een tweede en volgende overtreding binnen hetzelfde belastingjaar. Deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.
Art.9.
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art.10.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art.11.
De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending
van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Art 12.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 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 belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 2.
Dit reglement vervangt, met ingang van 1 januari 2015, het bestaande reglement op
de gemeentebelasting geheven op de voor bestemmelingen kosteloze huis-aanhuisverspreiding van niet-redactioneel drukwerk.
Artikel 3.

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer
provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan de dienst financiën.
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