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Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten (2020 - 2025): goedkeuring.
De Raad
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 par. 1
en par. 3 en artikel 41 alinea 2 – 14°.
Juridisch kader
De grondwet, in het bijzonder artikel 170 § 4;
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;
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
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;
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;
Retributiereglement fiscale en niet-fiscale ontvangsten, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 27 mei 2019.
Motivering
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat deze belasting tot doel heeft de kosten van de overlast bij het verwerken
van ongeadresseerd drukwerk te compenseren volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1.
Voor een termijn met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een
belasting gevestigd op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk en daarmee
gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente Sint-Martens-Latem, ongeacht
ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
Art.2.
Onder drukwerk wordt verstaan, bedrukt papier of karton (o.a. folders, brochures, kranten,
catalogi, flyers, …).
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers van
gelijk welke aard tot gebruik, verbruik of aankoop van diensten, producten of transacties. Deze
opsomming is niet limitatief.
Onder verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk zonder
adressering in de brievenbussen van woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig

initiatief heeft betoond of het verspreiden op de openbare weg. Collectieve adresaanduiding
per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde geadresseerd.
Art.3.
De belasting is verschuldigd op het ogenblik van de verspreiding van het drukwerk of een
daarmee gelijkgesteld product.
Art.4.
De belasting is verschuldigd door de uitgever of de verspreider of door diegene onder wiens
handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of de daarmee gelijkgestelde producten worden
verspreid.
De fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk
of gelijkgestelde producten worden verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
de belasting. Indien een drukwerk of gelijkgesteld product betrekking heeft op meerdere
fysieke of rechtspersonen onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of
gelijkgestelde producten worden verspreid, is elk van deze fysieke of rechtspersonen hoofdelijk
aansprakelijk tot betaling van de belasting in zijn geheel.
Art.5.
De belasting wordt vastgesteld op:
0,02 euro per enkelbladig exemplaar (met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan een
A3 formaat);
0,05 euro per meerbladig exemplaar ongeacht of deze exemplaren zijn gebundeld met
een wikkel of in elkaar zijn geschoven;
0,05 euro per exemplaar voor gelijkgestelde producten.
Het totale grondgebied van de gemeente Sint-Martens-Latem is één bedelingsgebied. Bij de
bedeling van drukwerk en daarmee gelijkgestelde producten in de gemeente, is steeds de
aanslag verschuldigd voor het volledige bedelingsgebied.
Het aantal brievenbussen dat het bedelingsgebied telt, zal jaarlijks worden vastgesteld door
het college van burgemeester en schepenen op basis van de gegevens van Bpost en BD
(Belgische Distributiedienst).
Art.6.
De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld:
publicaties van publiekrechtelijke personen;
publicaties van door de gemeente erkende verenigingen, gemeentelijke adviesraden,
scholen en politieke partijen;
Publicaties kleiner dan of gelijk aan A4 op 1 blad.
Art.7.
De belastingplichtigen zijn verplicht bij het gemeentebestuur vooraf aangifte te doen uiterlijk
vóór het einde van ieder kwartaal van elke verspreiding van de onder artikel 2 bedoelde
drukwerken of gelijkgestelde producten. De belastingplichtige moet hiervoor het digitaal ter
beschikking gestelde aangifteformulier gebruiken. De aangifte dient alle inlichtingen te
bevatten, nodig voor het vestigen van de aanslag.
Art.8.
Bij gebreke van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de
gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar of
beroep.
Art.9.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, worden aan de
belastingplichtige per aangetekend schrijven de motieven betekend 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 kosten van dit aangetekend schrijven
vallen ten laste van de belastingplichtige.
Art.10.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Art.11.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Dit bedrag wordt eveneens
ingekohierd.
Art.12.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat periodiek vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. Per
aangifteperiode van één kwartaal wordt er minstens één belastingkohier opgemaakt.

Art.13.
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de kennisgeving van het aanslagbiljet.
Art.14.
De belastingplichtigen en belastingschuldigen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen,
op straffe van verval, een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van de verzending van het aanslagbiljet. Het bezwaar moet schriftelijk,
ondertekend en met redenen omkleed worden overhandigd of per post verzonden worden.
Het College van Burgemeester en Schepenen 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.
Art. 15.
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 par. 1 – 1° van het
decreet over het lokaal bestuur, waarvan de toezichthoudende overheid op de hoogte wordt
gebracht overeenkomstig artikel 330 alinea 1 van het decreet over het lokaal bestuur.
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