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Aanwezig: Laurys burgemeester-voorzitter;
Florquin, Cluckers, Celik, Stals, Feyaerts, Jennes schepenen;
Goos, schepen met raadgevende stem;
Rijnders, De GraefC., Bosmans-Gheyskens, Vanaudenhove, De Graef P.,
Uyttebroek, Putseys, Overmeer, Kaspers, De Dobbeleer, Buttiens, Gybels,
Boone, Mertens, Nijs, Berghmans, Naten, Bonnyns, Lenseclaes en Versavel
leden;

en Van Rompaey secretaris;
Goedkeuring van het belastingreglement op de verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten (opheffing
gemeenteraadsbesluit van 26 november 2012)
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DE GEMEENTERAAD,

-017

in openbare zitting vergaderd,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikelen 42, 43 en 57, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en het
college van burgemeester en schepenen, en de artikelen 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;

Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van
het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA II), en latere
wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2012 houdende een belasting op de
voor de bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter;

Gelet op het feit dat de goedkeuringstermijn voor de heffing van een belasting op de
voorde bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde

drukwerken met handelskarakter verstrijkt op 31 december 2013 en dat het derhalve
noodzakelijk is daarover opnieuw te beraadslagen;
Overwegende dat er dient gestreefd te worden naar een vermindering van de
hoeveelheid op te halen, te verwerken en rondslingerend papierafval nu papier een niet
onbelangrijk aandeel uitmaakt van de aangeboden hoeveelheid huisvuil;
Overwegende dat het raadsbesluit van 26 november 2012 om die redenen dient te
worden vervangen door onderhavig besluit;
Gelet op de financiële toestand van de stad;

BESLUIT:
Individueel stemgedrag der raadsleden (cfr. art. 181 §1
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Artikel l:

Het bij dit besluit gevoegde reglement "Belasting op de verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten" wordt goedgekeurd met
ingang van l januari 2014.
Artikel 2:

Bij het in voege treden van onderhavig besluit wordt het raadsbesluit van 26 november
2012 opgeheven.

Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het decreet van 15 juli 2005, houdende
regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, van
toepassing, meer bepaald artikel 253.
1.0.
de secretaris

(g) Liesbeth Van Rompaey

de burgemeester-voorzitter
(g) Jan Laurys

Voor eensluidend afschrift: - dienst Financiën

Diest, 16 december 2013

Namens het college van burgemeester en schepenen
de secretaris de burgemj
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Belasting op de verspreiding van niet- geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten (opheffing gemeenteraadsbesluit van 26 november 2012)

Artikel l:

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd
op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten,
ongeacht of ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden
verspreid.

Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers,

door de adverteerders aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken,
verbruiken of aankopen.

De opsomming is niet limitatief.

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 l, wordt gevoerd.
Artikel 3:

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

- 0,0105 euro per enkelbladig exemplaar voor een publicatie met een oppervlakte kleiner of
gelijk aan een A-4 formaat;

- 0,021 euro per meerbladig exemplaar, of per enkelbladig exemplaar met een oppervlakte
groter dan een A-4 formaat.

Per verspreiding bedraagt de belasting minimum 25,00 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.

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 l, 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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