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 bedeling  van reclamedrukwerk 

 

Belastingreglement op de huis-aan-huis bedeling van reclamedrukwerk  

Artikel 1.- Belastbaar feit 

Voor een periode die ingaat op 01 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025 wordt er op het 

grondgebied van de gemeente Lummen een belasting geheven op de bedeling van huis-aan-

huispubliciteitsbladen en -kaarten met handelskarakter, alsook van catalogi en kranten die publiciteit 
bevatten met een handelskarakter en erop gericht is een potentieel clienteel ertoe te bewegen gebruik te 

maken van de diensten en/of de producten van de adverteerder. Met het begrip huis-aan-huisbedeling 
wordt in dit reglement bedoeld een regelmatige en voor de bestemmeling kosteloze bedeling zonder dat 

de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft betoond. 

 

Artikel 2.- Belastingplichtige 

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.- Aangifteplicht 

De belasting is verschuldigd telkenmale er een huis-aan-huisverspreiding van reclamedrukwerk plaatsvindt.  

De belastingplichtigen zijn er toe gehouden ten laatste veertien dagen na de dag van de bedeling aangifte 
te doen bij het gemeentebestuur. De aangifte gebeurt via het door het gemeentebestuur opgestelde 

standaardformulier of via een formulier dat al de noodzakelijke inlichtingen bevat die nodig zijn voor de 
berekening van de belasting. De aangifte zal vergezeld zijn van een specimen van het te verspreiden 
drukwerk. 

 

Artikel 4.- Vrijstellingen 

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; 

 publiciteitsbladen van politieke, sociale, caritatieve, culturele, of sportieve aard waaruit de uitgever zelf 
geen commercieel voordeel kan halen. 

 

Artikel 5.- Verschuldigde belasting 

5.1.- Eenheidstarief 

De belasting wordt per verspreid exemplaar als volgt vastgesteld: 
 

 een bedrag van € 0,005 per exemplaar: 

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

 

 een bedrag van € 0,01 per exemplaar: 

> voor reclamedrukwerk kleiner of gelijk aan A4 met maximum 2 bladen (4 bladzijden) 
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> 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 meer dan 2 bladen (4 bladzijden) en een 
maximum van 4 bladen (8 bladzijden) 

> voor reclamedrukwerk groter dan A4 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 A3 

> voor reclamedrukwerk, verpakt in plastiekfolie 

 

5.2.- Berekeningsbasis 

Een specimen van het reclamedrukwerk zal als basis dienen voor het bepalen van het eenheidstarief. De 
verschuldigde belasting wordt bekomen door vermenigvuldiging van dit bedrag met het aantal te bedelen of 
bedeelde brievenbussen in één of meerdere deelgemeenten van de gemeente Lummen of in de volledige 
gemeente. 

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 een brievenbus van een bepaalde deelgemeente reclame gevonden wordt, 
wordt, bij gebrek 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. 

 

5.3.- Inkohiering 

De verschuldigde belasting wordt ingekohierd op basis van de aangiftes.  

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 op basis van 
gegevens waarover de gemeente beschikt.  

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan 10 % van de belasting. 
Deze verhoging wordt samen met de belasting ingekohierd. 

Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 
schepenen. 

 

5.4.- Betaling 

De belastingplichtige ontvangt een aanslagbiljet na de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier  

Het aanslagbiljet bevat alle gegevens zoals vermeld in artikel 4 van het decreet betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

 

Artikel 6.- Bezwaar tegen de belasting 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting een gemotiveerd bezwaar 
indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lummen. 


