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Aanleiding, feiten en context




De kosteloze verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk houdt een
algemene verspreiding in, die in de regel plaatsvindt zonder de vraag daartoe
vanwege de bestemmeling, dewelke een grote ecologische last (milieuimpact) met zich meebrengt. Het is bijgevolg wenselijk een ontradende
belasting in te voeren.
De financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget van
de gemeente in evenwicht te houden.
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Relevante documenten


De gemeenteraadsbeslissing d.d. 19 december 2016 betreffende de
goedkeuring belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk
met handelskarakter voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019.

Juridisch kader









Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere
wijzigingen;
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
De omzendbrief BB 2019/2 d.d. 15 februari 2019 van het Agentschap voor
binnenlands bestuur inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit.
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Artikelen 170, §4 van de Grondwet.
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.

Publieke stemming:
Met 16 stemmen voor (Karolien Damman, Ronny Vierstraete, Stefaan Vercooren, Rik
Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Luc Vandermeersch,
Jelle Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Jan
Stoens, Laurens Vandewalle, Dries Uyttenhove), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert,
Steven Provoost, Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit
AANSLAGJAREN EN BELASTBAAR FEIT
Artikel 1: Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een
gemeentebelasting gevestigd 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).
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BELASTINGSPLICHTIGE
Artikel 2: 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
gelijkgestelde product te produceren.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 5 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.
TARIEF
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: Er is een vrijstelling van belasting:
1. wanneer de in artikel 2 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat
van politieke partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de
gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die
op een dergelijke lijst voorkomen, en dit voor zover de drukwerken of
gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de in de
betreffende kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling van de
voordrachten van de kandidaten en de dag van de verkiezing;
2. wanneer de verspreide drukwerken of gelijkgestelde producten hoofdzakelijk
verband houden met een gemeentelijke volksraadpleging, en dit voor zover de
drukwerken of producten verspreid worden in de periode tussen de indiening
van het verzoek bedoeld in titel 6, hfst 3 van het decreet over het lokaal
bestuur en de beslissing van de gemeenteraad om op een dergelijk verzoek
niet in te gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek
bedoeld in titel 6, hfst 3 van het decreet over het lokaal bestuur en de dag van
de volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van de
gemeenteraad op eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging.
3. Er is vrijstelling van belasting voor drukwerken en gelijkgestelde producten
van socio-culturele en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen
en vormings- en onderwijsinstellingen.
AANGIFTEPLICHT
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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 kan de belastingplichtige ambtswege
belast worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.
Ingeval het aantal verspreide exemplaren niet binnen de voorziene periode wordt
meegedeeld, wordt het 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 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 3de werkdag na datum van verzending van de betekening om
zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 6: De overeenkomstig artikel 5 ambtshalve ingekohierde belasting wordt
verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van
deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
Artikel 7: De belasting en de eventuele belastingverhoging worden ingevorderd door
middel van een kohier 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 deze belasting 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.
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Artikel 10: Deze beslissing wordt bekend gemaakt en gepubliceerd overeenkomstig
artikel 286 e.v. van het decreet lokaal bestuur.
Aldus gedaan in zitting van 18 november 2019
Namens de Gemeenteraad:
Algemeen Directeur

Voorzitter Gemeenteraad

Sara De Meyer

Ronny Vierstraete
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