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Punt 5 

Onderwerp Belasting op de kosteloze verspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde 
aanslagjaren 2014-2019 

 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 117 en 118, 
Gelet op de in dit verband geldende onderrichtingen bij de opmaak van budgetten en 
meerjarenplannen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd; 
Gelet op de grondwet, inzonderheid de artikelen 41, 162, 2° en 170, § 4, betreffende de bevoegdheid 
van de gemeenteraad voor alles wat van gemeentelijk belang is, behoudens goedkeuring van hun 
handelingen in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald; 
Overwegende dat het verspreiden van reclamebladen de afvalberg van recyclagepapier aanzienlijk 
verhoogt; 
Gelet op de lasten die het verwijderen van oud papier tot gevolg hebben; 
Gelet op het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 23 
december 2011; 
Overwegende dat het verantwoord is om met de invoering van dit belastingreglement de kosten te 
financieren en de overlast zoveel mogelijk te beperken;  
Gelet op de financiële toestand van de gemeente, 
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging, 
 
Besluit: 
 
 



Artikel 1 
 
Er wordt met ingang van 1 februari 2014 voor een termijn die eindigt op 31 december 2019 ten 
voordele van Stad Bree een belasting gevestigd op de bedeling aan huis van publiciteitsbladen en –
kaarten met handelskarakter, alsook van catalogi en kranten die publiciteit bevatten met 
handelskarakter en erop gericht is een potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de 
diensten en/of producten van de adverteerder. De belasting geldt eveneens voor gelijkgestelde 
producten. De verordening bedoelt uitsluitend het drukwerk dat niet voorzien is van een adres en de 
bedeling die kosteloos is voor de bestemmeling. 
 
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de 
adverteerder 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 uitgever of door diegene, die de opdracht gaf om het 
gelijkgestelde product te produceren. 
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 3 of 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 wordt gevoerd.  
 
 
Artikel 3 
 
De belasting wordt per verspreid exemplaar vastgesteld op  

- 0,01 euro indien de totale oppervlakte kleiner is dan 1.250 cm². 
-  Als de totale oppervlakte gelijk of groter is dan 1.250 cm² dan bedraagt de belasting 0,02 euro 

per verspreid exemplaar.  
 
Onvolledige verspreiding of niet verspreiding van de drukwerken waarvan aangifte gedaan werd bij het 
stadsbestuur geeft geen aanleiding tot belastingvermindering. Ook het al dan niet volledig gedrukt zijn 
van een blad geeft geen aanleiding tot enige vermindering.  
 
De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen, voorafgaand aan de verspreiding, aangifte doen 
bij het gemeentebestuur door middel van een aangifteformulier dat door het gemeentebestuur ter 
beschikking wordt gesteld. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de 
aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product.  
In geval van periodieke verspreiding mag de aangifte, naar keuze van de belastingplichtige, eveneens 
gedaan worden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde dienstjaar. 
 
Er worden door de stad personeelsleden aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in 
te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het belastingreglement. 
Deze controles hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.  
 
Bij gebreke van een aangifte binnen de vastgestelde termijn 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. 
Op de ambtshalve ingekohierde belasting wordt een verhoging toegepast. De verhoging bedraagt: 

- 10% bij een 1ste overtreding 
- 100% vanaf de 2de overtreding 

 
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 
 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college 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 dertig dagen volgend op de datum van verzending 
van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
 
 
Artikel 4 
 
 Van de belasting zijn vrijgesteld: 
- De publiciteitsbladen bedeeld door openbare diensten en onderwijsinstellingen; 
- De publiciteitsbladen van sociale, caritatieve, culturele of sportieve aard waaruit de uitgever zelf 

geen commercieel voordeel kan halen.  
- wanneer de in artikel 2 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen.  
- Er wordt vrijstelling verleend aan de detailhandelaar, die slecht maximaal 4x per kalenderjaar 

reclame verspreid. De vrijstelling geldt enkel indien de papieroppervlakte van de reclame kleiner is 
of gelijk aan 624 cm² (=A4). De adverteerder dient hiervoor een aanvraag in bij het stadsbestuur 
uiterlijk binnen de veertien dagen voor de eerste verspreiding. Indien blijkt dat de verspreiding 
meer dan 4 x per kalenderjaar gebeurde, worden alle verspreidingen aangerekend conform art 3. 
Op de ambtshalve ingekohierde belasting wordt een verhoging toegepast. De verhoging bedraagt: 

- 10% bij een 1ste overtreding 
- 100% vanaf de 2de overtreding 

- De handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in de stad 
met een duur van meer dan drie maanden. Deze vrijstelling geldt enkel voor zover de publiciteit 
uitsluitend gericht is op de vestiging welke hinder ondervindt van de infrastructuurwerken. Wordt 
begrepen onder: Hinder: sterk verminderde toegankelijkheid tengevolge van werken. Het gebied 
en de periode waarbinnen de vrijstelling van toepassing is, zal door het college van burgemeester 
en schepenen vastgesteld worden na advies van de bevoegde dienst.  

 
 
Artikel 5 
 
De belasting is verschuldigd telkenmale er een huis-aan-huis verspreiding 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 brievenbussen niet voorzien van een tekst die reclame weert (naar rato van het aantal 
brievenbussen zoals vastgelegd door B-post op 1 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 gevonden wordt, wordt de ganse deelgemeente geacht bedeeld te zijn. 
 
 
Artikel 6 
 
Ter vereffening van de belasting wordt maandelijks een rekening gezonden aan de belastingplichtigen. 
Bij deze rekening zal een lijst gevoegd worden met vermelding van de datum van het 
reclamedrukwerk. Deze rekening dient contant te worden betaald. 
 
 
Artikel 7 
 
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 
 
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. 
Het kohier wordt overgezonden aan de met de invordering belaste financieel beheerder die onverwijld 
instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.  
 
Het aanslagbiljet bevat, naast de gegevens vermeld in het kohier, nog de volgende vermeldingen: 
1° de verzendingsdatum van het aanslagbiljet; 
2° de uiterste betalingsdatum; 
3° 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 belastingplichtige 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 bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid.  
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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag of 
vanaf de datum van de contante inning. Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, 
overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij 
speciaal daarvoor aanwijst. 
 
Het bezwaarschrift wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige en vermeldt de 
naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel, het rijksnummer of ondernemingsnummer van de 
belastingplichtige alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en een duidelijke motivering.  
 
De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal daarvoor is 
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een 
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingplichtige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger 
en anderzijds naar de financieel beheerder. De ontvangstmelding kan via een duurzame drager 
worden gestuurd. 
 
Als de belastingplichtige binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op 
de datum van verzending van het aanslagbiljet een lager aantal verspreide exemplaren kan aantonen, 
wordt de belasting aangepast op basis van het aangetoonde aantal verspreide exemplaren.  
De minimumheffing bij elke gewichtscategorie bedraagt steeds € 25,00.  
 
 
Artikel 9 
 
Bij niet-betaling binnen de termijn, voorzien in de aangetekende aanmaning, wordt het dossier in 
handen gegeven van een gerechtsdeurwaarder; de kosten hiervan vallen volledig ten laste van de 
belastingplichtige. 
Bij laattijdige betaling worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidintresten inzake de 
rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
 
Artikel 10 
 
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, 3, 4 ,6  tot 9 bis  van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
 
Artikel 11 
 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 

 
Namens de Gemeenteraad, 

 
De Secretaris,  De Voorzitter 
(get.) S. Goclon.  (get.) J. Leten. 

Voor eensluidend afschrift, 
Op bevel, 
De Secretaris,  De Voorzitter, 
 


