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Punt 5 :

Aanpassing van de belasting op de huis-aan-huis
verspreiding van niet geadresseerde drukwerken met
handelskarakter voor de periode van 1 januari 2014 tot
en met 31 december 2019, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 26 november 2013.
________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248
tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht en artikel 42 en 43;
Gelet op 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;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011- coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat het aantal reclamedrukwerk blijft toenemen;
Overwegende dat regelmatig op de openbare weg papier van de reclamebladen
terecht komt;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 26 november 2013, betreffende de
belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken
met handelskarakter voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december
2019;
Gelet op de mail dd. 17/12/2013 vanwege Olivia Solomé, team belastingen,
Vlaamse Overheid met het verzoek om de vrijstelling voor de ondernemingen
waarvan de maatschappelijke zetel in Opwijk gevestigd is te schrappen.
Overwegende dat er aan de handelaars toch de mogelijkheid dient gegeven te
worden om enige publiciteit te voeren en het daarom wenselijk is om 4 beperkte
publicaties vrij te stellen.
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van
15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende
de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Met 23 ja-stemmen (Algemeen stemmen) ;
BESLUIT
Artikel 1:
Artikel 4 van de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde
drukwerken met handelskarakter voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31
december 2019, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2013 wordt
aangepast.
Artikel 2:
De gemeente keurt een aangepast algemeen reglement m.b.t. belastingen welke door de
gemeente worden geheven goed. Dit reglement luidt als volgt:
Artikel 1 :
“Er wordt voor een termijn vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019
een gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding aan huis van nietgeadresseerde reclamebladen en drukwerken.
Als niet-geadresseerd wordt beschouwd ieder reclameblad of drukwerk dat niet
wordt besteld in een omslag met vermelding van de naam en het adres van de
bestemmeling en dat niet op onuitwisbare manier de naam en het adres van de
bestemmeling vermeldt.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt
niet beschouwd als zijnde geadresseerd.
De aanduiding “Aan de bewoners van:……....” is niet voldoende. De familienaam van
de geadresseerde dient vermeld.

Artikel 2 :
De belasting is verschuldigd door de uitgever. De drukker en de verdeler zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Wanneer de uitgever, drukker en verdeler niet gekend zijn, is de belasting
verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder welke naam,
handelsnaam, logo of embleem, de reclame wordt gevoerd.
Artikel 3 :
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
0,02 euro per verspreid exemplaar beperkt tot eenbladig drukwerk..
0,05 euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren.
Het open geplooide reclamedrukwerk dat groter is dan 1 A4 (29,6 x 21 cm) wordt
aanzien als meerbladig reclamedrukwerk.
Indien verscheidene reclamedrukwerken samen worden verspreid zonder dat ze
op een permanente of vaste wijze één geheel vormen, wordt ieder
reclamedrukwerk als een apart exemplaar beschouwd.
Als één geheel vormend wordt beschouwd de reclamedrukwerken die ofwel in een
catalogus of een blaadje zijn opgenomen ofwel aaneengeniet op geplakt zijn ofwel
op iedere andere wijze zijn samengebracht waardoor de reclamedrukwerken niet
losbladig zijn.
Indien verscheidene reclamedrukwerken die qua vorm, kleur, layout of ander
stijlkenmerk als afzonderlijk kunnen worden beschouwd en waarbij de
meerderheid van de verscheidene reclamedrukwerken elk afzonderlijk
toebehoren aan afzonderlijke adverteerders, op een in het vorige lid vermelde
wijze zijn samengebracht en waarbij het geheel geen eenheid qua vorm, kleur,
layout of ander stijlkenmerk vertoont, wordt ieder van die afzonderlijke
reclamedrukwerken als een apart exemplaar beschouwd.
Artikel 4 :
Van de belasting zijn vrijgesteld:
Opwijkse verenigingen, erkend door een Opwijkse adviesraad,voor zover
ze drukwerk uitgeven over hun eigen activiteiten.
• verenigingen zonder winstoogmerk, voor zover ze sociale of culturele
doeleinden hebben en daarover publiceren.
• publiciteit gevoerd door vormingsinstellingen en plaatselijke
onderwijsinstellingen.
• publicaties uitgegeven door plaatselijke politieke partijen.
• publicaties uitgegeven door openbare diensten.
• Regionale en lokale pers. Als regionale en lokale pers wordt beschouwd de
periodieke verschijnende publicaties die het lokale nieuws inzake cultuur,
sport, jeugd en politiek meedelen. Reclame en advertenties bedragen niet
meer dan 70 % van de uitgave.
• Publicaties die minder dan 4 maal/jaar worden uitgegeven op
voorwaarde dat ze niet meer dan 20 pagina’s bevatten. Vanaf de 5de
bedeling worden tevens de 4 eerste bedelingen getaxeerd.
Publicaties van meer dan 20 pagina’s worden altijd belast.
•

Artikel 5 :
De belastingplichtige is gehouden binnen 48 uur na de verspreiding aangifte te
doen bij het Gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen
voor het vestigen van de aanslag, meer bepaald een specimen van het te
verspreiden reclamedrukwerk en een verklaring van het aantal exemplaren.
Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden
voor een periode van hoogstens 6 maanden.
Artikel 6 :
Onvolledige verspreiding van de drukwerken waarvan aangifte werd gedaan bij
het gemeentebestuur geeft geen aanleiding tot belastingvermindering.
Artikel 7 :
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte
wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het
gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Het aantal brievenbussen wordt opgevraagd bij de Post (per deelgemeente en
gehucht) en wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in
het eerste kwartaal van elk dienstjaar
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 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 volgend op de
datum van verzending van een berekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Artikel 8 :
De overeenkomstig artikel 7 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd
met 50 %, het bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.
Artikel 9 :
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat periodiek vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van de
verdeling.
Artikel 10 :
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend,
en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging.

Deze indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de derde werkdag volgend op datum van verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen
na de indiening ervan.
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep
worden ingesteld bij de fiscale rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Artikel 11 :
Dit reglement zal krachtens artikel 186 van het gemeente decreet op de
gemeentelijke website worden bekendgemaakt.
Artikel 12:
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
• de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant, de heer L. De Witte, Gouverneur
Vlaams- Brabant, ABB – Afdeling Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 1, 3000
Leuven

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, 4 februari 2014
In opdracht :

Mevr. Katleen Biesemans
Gemeentesecretaris

Mevr. Joske VERMEIR
Voorzitter gemeenteraad

