Besluit van de Gemeenteraad van 25/11/2019
Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk 2020-2025.
(Reglement)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Raf Didden, Sara
Didden, Kevin Drees, Rosette Dupont, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Guido Hellings, Maria
Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van
Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde Vermeulen, André Willen, Petronella
Zelissen, raadsleden en Inge Hawinkel, wnd algemeen directeur.
Afwezig : Gunter Haeldermans, Pierre Hendrikx en Audrey Jütten.
Algemeen kader
De verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk wordt door stad Maaseik belast om ecologische
redenen en omwille van de extra inzamelings- en verwerkingskosten van papierafval.
De tarieven worden vastgesteld per exemplaar om het principe ‘de vervuiler betaalt’ te
respecteren.
Ook de financiële toestand van de gemeente is een overweging bij het vestigen van belastingen in
het algemeen.
Wettelijk kader
- het decreet over het lokaal bestuur;
- 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;
- Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen
- besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere
wijzigingen
Besluit
Het dossier wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
Belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Artikel 1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op de huisaan-huis bedeling van publiciteitsbladen en -kaarten met handelskarakter, alsook catalogi en
kranten die publiciteit bevatten met een handelskarakter en erop gericht is een potentieel cliënteel
ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of de producten van de adverteerder. De
verordening bedoelt uitsluitend het drukwerk dat niet voorzien is van een adres en de bedeling die
kosteloos is voor de bestemmeling.
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Belastingplichtige
Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer de uitgever niet gekend is, of
indien hij in onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker,
de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of embleem de reclame gevoerd wordt.
Tarief
Artikel 3. De belasting wordt per verspreid exemplaar vastgesteld op :
- € 0,01 indien de totale oppervlakte niet groter is dan 1.250 cm².
- € 0,02 indien de totale oppervlakte groter is dan 1.250 cm².
Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een bladzijde geeft geen aanleiding tot een vermindering
van de belasting.
De belasting is verschuldigd telkenmale er een huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk
plaatsvindt op het grondgebied van de stad Maaseik. De belasting wordt berekend na de
verspreiding van de reclame. Een specimen van het reclamedrukwerk zal als basis dienen voor de
berekening van de belasting.
Het verschuldigde bedrag wordt bekomen door vermenigvuldiging van het eenheidstarief met het
aantal brievenbussen niet voorzien van een tekst die reclame weert (a rato van het aantal
brievenbussen zoals vastgelegd door Bpost begin januari van het aanslagjaar). Voor de totaliteit
van het verspreide reclamedrukwerk kan rekening gehouden worden met het aantal brievenbussen
in één of meerdere deelgemeenten of in gans de gemeente. Wanneer in één brievenbus van een
bepaalde deelgemeente reclame wordt gevonden, wordt de ganse deelgemeente geacht bedeeld
te zijn.
Vrijstellingen
Artikel 4. Van deze belasting zijn vrijgesteld :
- de publiciteitsbladen bedeeld door openbare diensten en onderwijsinstellingen;
- de publiciteitsbladen van sociale, culturele, caritatieve of sportieve aard en waaruit de uitgever
zelf geen commercieel voordeel kan halen.
Wijze van inning
Artikel 5. Ter vereffening van de belasting wordt per kwartaal een rekening gestuurd aan de
belastingschuldigen. Bij deze rekening zal een lijst gevoegd worden met vermelding van de datum
van het reclamedrukwerk. Deze rekening dient contant te worden betaald.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 6.
Bij niet-betaling van de belasting wordt deze ingevorderd conform het gemeentelijk
retributiereglement ter invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke
administratieve geldboetes.
Bezwaarprocedure
Artikel 7.
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De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
De belastingschuldige die gehoord wenst te worden, moet dit uitdrukkelijk in het bezwaarschrift
vermelden.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening ervan.
Verwijzing naar het W.I.B.
Artikel 8. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 onderzoek en controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met 9bis
(aanslagtermijn,rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist,) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Inwerkingtreding
Artikel 9. Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Inge Hawinkel
waarnemend algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
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