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Goedkeuring van het belastingreglement op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Erwin Jennes, voorzitter; de heer Christophe De Graef, burgemeester; mevrouw Pascale
Vanaudenhove, tweede schepen; de heer Bart Stals, derde schepen; de heer Maurits Vande Reyde,
vierde schepen; de heer Jean-Henri Brans, vijfde schepen; mevrouw Monique De Dobbeleer, zesde
schepen; mevrouw Danielle Bosmans-Gheyskens; de heer Murat Celik; de heer Jos Uyttebroek; de
heer Joeri Buttiens; mevrouw Irène Gijbels; de heer Geert Nijs; mevrouw Lydia Mertens; de heer
Frederik Boone; de heer Mario Versavel; mevrouw Sabine Meyssen; mevrouw Anja Verbeek; mevrouw
Marina Lambrechts; de heer Willy Goos; mevrouw Carina Jankowski; de heer Celal Orhan; mevrouw
Miet Dirix; mevrouw Sofie Colemont; mevrouw Kim Zeelmaekers; mevrouw Linda Wouters; mevrouw
Myriam Parys, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Geert Cluckers, eerste schepen

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
De stad Diest streeft naar een vermindering van de hoeveelheid op te halen, te verwerken en
rondslingerend papierafval. Papier maakt een niet onbelangrijk aandeel uit van de aangeboden
hoeveelheid huisvuil.
We willen de verspreiders van niet-geadresseerde drukwerken bewuster maken en doen nadenken
over de hoeveelheid reclamedrukwerk die ze verdelen en over alternatieve manieren om de
reclameboodschap over te brengen, om zo de hoeveelheid afval te verminderen. Reclamedrukwerken
worden vaak ongelezen bij het op te halen papier gedeponeerd.
Het opleggen van een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken recupereert
een deel van de kosten die de stad moet betalen voor papierophaling. Bovendien creëert een
belasting een ontradend effect op het uitgeven van dergelijk drukwerk, waardoor het volume van de
afvalberg en de ophaal- en verwerkingskost worden verminderd.
Wegens de financiële toestand van de stad worden de tarieven met 20% verhoogd.
Omdat het huidig belastingreglement eindigt op 31 december 2019 en wegens de financiële toestand
van de stad is het aangeraden om hierover opnieuw te beraadslagen.
Juridische grond
De grondwet: artikelen 41, 162 en 170§4
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Het decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 over de belasting op de verspreiding van
niet-geadresseerde drukwerken
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: artikelen 285, 286 en 287 over de bekendmaking
en inwerkingtreding van besluiten en hun inhoud
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetsleutel: 2020/7342400/AF/0020
Raming: 2020140891

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 25 stem(men) voor: Frederik Boone; Danielle Bosmans-Gheyskens; Jean-Henri Brans; Joeri Buttiens;
Murat Celik; Sofie Colemont; Monique De Dobbeleer; Christophe De Graef; Miet Dirix; Irène Gijbels;
Willy Goos; Carina Jankowski; Erwin Jennes; Marina Lambrechts; Lydia Mertens; Sabine Meyssen;
Geert Nijs; Celal Orhan; Bart Stals; Jos Uyttebroek; Pascale Vanaudenhove; Maurits Vande Reyde;
Anja Verbeek; Mario Versavel; Kim Zeelmaekers
- 1 onthouding(en): Linda Wouters

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bij dit besluit gevoegde belastingreglement “Belasting op de verspreiding
van niet-geadresseerde drukwerken" goed.

Bijlagen
1. Reglement niet-geadresseerde drukwerken 2020-2025.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
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Belastingreglement

GR 20191216

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken

Artikel 1:
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken, ongeacht of ze in brievenbussen worden
gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd
als zijnde geadresseerd.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door de verdeler.
Indien de verdeler niet gekend is en/of niet vermeld is, is de belasting verschuldigd door de
uitgever.
Wanneer de uitgever niet gekend is en/of niet vermeld is op de reclamebladen dan is de
belasting verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen onder wiens (handels)naam, logo,
embleem de reclame, bedoeld onder artikel 1, wordt gevoerd.
Artikel 3:
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
- 0,0126 euro per enkelbladig exemplaar voor een publicatie met een oppervlakte kleiner of
gelijk aan een A-4 formaat;
- 0,0252 euro per meerbladig exemplaar, of per enkelbladig exemplaar met een oppervlakte
groter dan een A-4 formaat.
Per verspreiding bedraagt de belasting minimum 30,00 euro ongeacht het aantal verspreide
exemplaren en ongeacht het gebruikte formaat, model of bedrukte oppervlakte.
Artikel 4:
Er is vrijstelling van belasting:
- voor drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50 % of meer ingenomen wordt
door tekst en/of afbeelding zonder handelskarakter;
- voor drukwerken en gelijkgestelde producten die uitgaan van socio-culturele en
sportverenigingen, politieke partijen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en
onderwijsinstellingen.
Artikel 5:
De belastingplichtige is gehouden binnen de 10 dagen na de verspreiding van het drukwerk de
voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen van het stadsbestuur.
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.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 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 30 kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
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Artikel 6:
De overeenkomstig artikel 5 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met:
- 10% bij een eerste overtreding;
- 50% bij een tweede overtreding;
- 100% bij een derde en volgende overtreding.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Een correcte aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren herstelt volledig de goede trouw in
hoofde van de belastingplichtige.
Artikel 7:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat periodiek wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8:
De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9:
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 10:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat
wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten
betreffen.
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algemeen directeur
Myriam Parys

voorzitter
Erwin Jennes
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