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Goedkeuring belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk met
handelskarakter voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019

De Gemeenteraad,

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de artikelen 42, §3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de artikelen 170, §4 van de Grondwet;

Geletop de financiele toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget van de
gemeente in evenwicht te houden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen,
gewijzigd bij besluit van 4 mei 2012;

Overwegende dat het wenselijk is om de aanvoer naar het containerpark van papierte
beperken en zodoende kosten te besparen;
Besluit, met achttien ja-stemmen(Marc Vulsteke, Toon Vancoillie, Stefaan Vercooren,
Karolien Damman, Johan Braem, RonnyVierstraete, Michel Deseure, Luc Vandermeersch,
Rosa Moutton, Noel Bryon, Isabelle Doom, Mamik Vanbecelaere, Lynn Vermote, Tom

Comette, Jan Stoens, Dries Uyttenhove, K.oen Decleir en Jelle Vercoutere) bij vier
onthoudingen (Rita Tyvaert, Geert Vercruysse, Mark Pollentier en Tim Deweerdt):
Artikel 1: Er wordt voor de aanslagjaren 2017 en 2019 een gemeentebelastinggevestigd op de
voor de bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken
met handelskarakter(publiciteitsbladen en - kaarten, catalogi, kranten welke publiciteit
bevatten en niet voorzien zijn van een adres ... - deze opsomming is niet limitatief).
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door de uitgever of de verspreider of, indien die niet
gekend zijn, door diegene onder wiens handelsnaam, logo of embleem, de reclame wordt
gevoerd.

Artikel 3: De belasting wordt vastgesteld als volgt:
- 21 —99 gram
0,02 euro per exemplaar,
- 100 - 499 gram
0,04 euro per exemplaar,
-500-999 gram
0,16 euro per exemplaar,
- vanaf 1000 gram
0,32 euro per exemplaar.

Artikel 4: Van de belasting is vrijgesteld de verspreiding van drukwerken waarvan de
bedrukte oppervlakte voor 50 % of meer ingenomen wordt door tekst en/of afbeelding zonder
handelskarakter.

Artikel 5: De belastingplichtige is gehouden minstens 24 uren bij voorbaat aan het
gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Voor

de periodieke verspreidingen mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een periode
van hoogstens 1 jaar. Bij gebrek aan een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtswege belast volgens de gegevens
waarover het gemeentebestuurbeschikt. Ingeval het aantal verspreide exemplaren niet binnen
de voorziene periode wordtmeegedeeld, wordthet aantal verspreide exemplaren gelijkgesteld
aan het totaal aantal brievenbussen te Kortemark. Voor de belasting ambtshalve wordt
gevestigd, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de
motieven om gebruikte 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 de3^^ werkdag
na datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voorte dragen.
Artikel 6: De overeenkomstig artikel 5 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd
met eenbedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Hetbedrag van dezeverhoging wordt
gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

Artikel 7: De belasting en de eventuele belastingverhoging worden ingevorderd door middel
van eenkohier dat periodiek vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van
Burgemeester en Schepenen.

Artikel 8: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

Artikel 9: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaarschrift
indienen tegen dezebelasting bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het

bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Het
moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet.

Artikel 10: Deze beslissing wordt aan het toezichthoudend bestuur overgemaakt.

Aldus gedaan in zitting van 19 december 2016.
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