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Vaststelling gemeentebelasting op reclamedrukwerk - goedkeuring

De raad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen.
Gelet op het decreet van 2 juli 1981, betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, met
latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 10.
Gelet op het gemeentedecreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA), met latere wijzigingen.
Gelet op de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen van 18 juli
2008.
BESLUIT met 16 stemmen voor, 3 tegen (R. Moors, M. Peeters van N-VA, N. Schoofs als
onafhankelijk raadslid en 3 onthoudingen (M. Vanhoyland, S. Coenen, A. Goijens van Lumineus-Vld)
Artikel 1. – Voor een periode die ingaat op 01 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019 wordt er
op het grondgebied van de gemeente Lummen een belasting geheven op de bedeling van huis-aanhuispubliciteitsbladen en -kaarten met handelskarakter, alsook van 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. Met het begrip huis-aanhuisbedeling wordt in dit reglement bedoeld een regelmatige en voor de bestemmeling kosteloze
bedeling zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft betoond.
Artikel 2. - De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die beschouwd wordt
als zijnde de uitgever van het drukwerk. Wanneer de uitgever niet gekend is, of indien hij in staat van
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.
Artikel 3. - De belasting wordt per verspreid exemplaar als volgt vastgesteld
•

een bedrag van € 0,005 per exemplaar:


•

een bedrag van € 0,01 per exemplaar:



•

voor reclamedrukwerk kleiner of gelijk aan A4 met maximum 2 bladen (4 bladzijden)
voor reclamedrukwerk groter dan A4 maar kleiner of gelijk aan A3 met maximum 1 blad (2
bladzijden)

een bedrag van € 0,015 per exemplaar:



•

voor reclamedrukwerk kleiner of gelijk aan A4 met maximum 1 blad (2 bladzijden)

voor reclamedrukwerk kleiner of gelijk aan A4 met meer dan 2 bladen (4 bladzijden) en een
maximum van 4 bladen (8 bladzijden)
voor reclamedrukwerk groter dan A 4 maar kleiner of gelijk aan A3 met meer dan 1 blad (2
bladzijden) en een maximum van 2 bladen (4 bladzijden)

een bedrag van € 0,02 per exemplaar:





voor reclamedrukwerk kleiner of gelijk aan A4 met meer dan 4 bladen (8 bladzijden)
voor reclamedrukwerk kleiner of gelijk aan A3 met meer dan 2 bladen (4 bladzijden)
voor reclamedrukwerk groter dan A 3
voor reclamedrukwerk, verpakt in plastiekfolie

Artikel 4. - De belasting is verschuldigd telkenmale er een huis-aan-huisverspreiding van
reclamedrukwerk plaatsvindt. Een specimen van het reclamedrukwerk zal als basis dienen voor de
berekening van de aanslag.
Het verschuldigde bedrag wordt bekomen door vermenigvuldiging van het eenheidstarief met het
aantal te bedelen brievenbussen. Behoudens tijdige en juiste verklaring door de belastingplichtige van
het aantal te bedelen brievenbussen en de bestemmingszone, wordt de bedeling geacht plaats te
vinden voor de totaliteit van het aantal brievenbussen. Wanneer in één brievenbus van een bepaalde
deelgemeente reclame gevonden wordt, wordt, bij gebreke aan tijdige en juiste aangifte, de ganse
deelgemeente geacht bedeeld te zijn. Bij de bepaling van het aantal brievenbussen voor elke
deelgemeente wordt het aantal in acht genomen zoals dat per 1 januari van elk aanslagjaar wordt
vastgesteld.
Artikel 5. - Van de belasting zijn vrijgesteld:
•
•
•

reclamedrukwerk dat maximaal driemaal per jaar verspreid wordt en dat per exemplaar kleiner of
gelijk is aan A4, met een maximum van 1 blad (2 bladzijden)
publiciteitsbladen bedeeld door openbare diensten en onderwijsinstellingen;
de publiciteitsbladen van politieke, sociale, caritatieve, culturele of sportieve aard waaruit de
uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen.

Artikel 6. - De belastingplichtigen zijn er toe gehouden ten laatste veertien dagen na de dag van de
bedeling aangifte te doen bij het gemeentebestuur van het verspreiden van reclamedrukwerk dat
onder de toepassing van dit reglement valt. De aangifte gebeurt via het door het gemeentebestuur
opgestelde standaardformulier en zal vergezeld zijn van een specimen van het te verspreiden
drukwerk.
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve gevestigd
worden.
In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens waarover
de gemeente beschikt.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het College van Burgemeester en Schepenen
of het personeelslid dat daartoe is aangesteld, de belastingplichtige met een aangetekende brief op de
hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de

belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de
belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen die volgen op de datum van
verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De belasting mag
niet worden gevestigd voor die termijn verstreken is, behoudens als de rechten van de gemeentelijke
thesaurie in gevaar verkeren ingevolge een andere oorzaak dan het verstrijken van de
aanslagtermijnen.
De ambtshalve belasting kan geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar, te
rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Die termijn van drie jaar wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan 10 % van de
belasting. Deze verhoging wordt samen met de belasting ingekohierd.
Artikel 7. - De kohieren worden door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.
De financieel beheerder zorgt onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten
voor de belastingschuldige.
Het aanslagbiljet bevat de gegevens vermeld in het kohier, evenals de verzendingsdatum van het
aanslagbiljet, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden
ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het
bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingschuldige of zijn
vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift.
Het reglement of een samenvatting van het reglement op basis waarvan de belasting is gevestigd,
wordt op het aanslagbiljet afgedrukt of wordt als bijlage toegevoegd.
Artikel 8. - De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een
belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen, die handelt als administratieve overheid.
Het bezwaar 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
kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van
de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Het College van Burgemeester en Schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder.
De belastingplichtingen kunnen de verbetering aanvragen van materiële vergissingen, zoals dubbele
aanslag, rekenfouten, enzovoort zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.
Artikel 9. - Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels
toegepast betreffende nalatigheidintresten inzake de rijksbelasting op de inkomsten.
Artikel 10. - Deze verordening zal aan het toezicht van de hogere overheid worden onderworpen.
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