UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 24 november 2016
Vaststelling van het belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en
gelijkgestelde producten.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh: Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Marie Jeanne Hendrickx: Schepen;
Joris De Vriendt, Hans Verboven: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, met
latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 10;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA), met latere wijzigingen;
Overwegende dat de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten de
laatste jaren sterk in omvang en aantal zijn toegenomen; dat de ophaling en verwerking van dergelijk
materiaal een zware financiële last betekent voor de stad;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een gemeentebelasting geheven op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten.
Art. 2.
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.
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de verdeler.
Indien de verdeler niet gekend 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

Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.

Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.

Art. 10.
Art. 11.

belasting verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen onder wiens (handels)naam,
logo, embleem, de reclame bedoeld onder artikel 1, wordt gevoerd.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
per enkelbladig exemplaar met een oppervlakte
kleiner dan of gelijk aan een A-4 formaat
€ 0,0105
per meerbladig exemplaar of per enkelbladig exemplaar
met een oppervlakte groter dan een A-4 formaat
€ 0,0210
Per verspreiding bedraagt de belasting minimum € 25,00 ongeacht het aantal verspreide
exemplaren en ongeacht het gebruikte formaat, model en bedrukte oppervlakte.
De belasting is niet verschuldigd voor drukwerken en gelijkgestelde producten die uitgaan
van:
onderwijsinstellingen, voor zover geen commercieel oogmerk wordt beoogd en/of voor
zover het gaat om de ondersteuning van de eigen werking;
sociale, culturele, liefdadigheids- of sportverenigingen, organisaties of instellingen
voor zover de uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen en/of voor zover het
gaat om de ondersteuning van de eigen werking;
openbare diensten.
politieke partijen.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
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 gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
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 dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting word verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

