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Ref. 484.266
BELASTING OP DE VERSPREIDING AAN HUIS VAN NIET-GEADRESSEERDE DRUKWERKEN
DE GEMEENTERAAD
Gelet op de grondwet, artikel 170 § 4;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op 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;
Gelet op het gemeentelijk belastingreglement van 30 december 2013 voor de belasting op de huis-aanhuisverspreiding van reclamedrukwerk;
Overwegende dat het vanuit milieuoogpunt en vanuit financieel oogpunt aangewezen is om een
gemeentebelasting te heffen op de voor de inwoners kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en daarmee gelijkgestelde producten;
Overwegende dat het aangewezen is om artikel 5 (vrijstellingen) van het bestaande belastingreglement te
wijzigen omwille van het feit dat deze interpretatie tot discussies kan leiden;
Overwegende dat bijgevolg ook de betiteling van het belastingreglement wordt aangepast naar "belasting op de
verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken";
Gelet op de financiële situatie van de gemeente;
BESLUIT :

14 ja-stemmen (Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine
Carels, Marc Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre,
Marleen Merckaert, Sara De Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero) bij 5 onthoudingen
(Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut).

Artikel 1. :

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op de verspreiding aan huis van nietgeadresseerde drukwerken als volgt goed met ingang van 1 april 2017:
Artikel1:
Vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 wordt een gemeentebelasting geheven op de
voor de inwoners kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter en daarmee gelijkgestelde producten.

Artikel 2. :
In het kader van dit reglement wordt het volgende verstaan onder :
Drukwerk met handelskarakter: elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven
aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die
erop gericht is de potentiële klant er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten
en/of producten van de adverteerder.
Gelijkgestelde producten: de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard, door de
adverteerder aangeboden, die aanzetten tot gebruik of verbruik van het aangeprezen
product of de aangeboden dienst.
Verspreiding aan huis: het op het grondgebied van de gemeente (of een deel daarvan)
achterlaten van drukwerk zonder adressering in de brievenbussen en zonder initiatief
van de bestemmeling.
Artikel 3. :
De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. De drukker en de verdeler zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Wanneer de verantwoordelijke
uitgever, drukker en verdeler niet gekend zijn, is de belasting verschuldigd door de natuurlijke
of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem de reclame wordt gevoerd.
Artikel 4. :
De belasting wordt vastgesteld, met een minimum van 20 euro per bedeeld drukwerk, op :
0,02 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan de totale
bedrukbare oppervlakte niet groter is dan 1247,4 cm²( = 2 bladzijden A4-formaat).
0,05 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan de totale
bedrukbare oppervlakte groter is dan 1247,4 cm²(meer dan 2 bladzijden A4-formaat).
Artikel 5. :
Van de belasting zijn volgende drukwerken vrijgesteld :
- wanneer de in artikel 2 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke
partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke, provinciale of
gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op dergelijke lijst voorkomen, en dit voor
zover de drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de
in de betreffende kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling van de
voordrachten van de kandidaten en van de dag van de verkiezing;
- wanneer de verspreide drukwerken of gelijkgestelde producten hoofdzakelijk verband
houden met een gemeentelijke volksraadpleging, en dit voor zover de drukwerken en
producten verspreid worden in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in
art. 206 van het gemeentedecreet en de beslissing van de gemeenteraad om op een
dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek
bedoeld in art. 206 van het gemeentedecreet en de dag van de volksraadpleging of in de
periode tussen de beslissing van de gemeenteraad op eigen initiatief en de dag van de
volksraadpleging;
- drukwerken en gelijkgestelde producten van socio-culturele en sportverenigingen, erkende
gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen.
Artikel 6. :
De belastingplichtige is gehouden minstens 24 uren op voorhand aan het gemeentebestuur de
voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte op voorhand gedaan worden voor een periode
van hoogstens 6 maanden.
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van
ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd
het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige de motieven om gebruik te maken van
deze procedure, de elementen waarop deze procedure wordt gebaseerd en de wijze van
bepalen van de elementen, alsook het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen, volgend op de verzending van
de betekening, om bewijzen van tegendeel schriftelijk mee te delen. Zoniet wordt de belasting
vastgesteld op basis van het aantal brievenbussen bij de vastgestelde bedeling per

deelgemeente. Het aantal brievenbussen wordt opgevraagd bij de Post en wordt vastgesteld
door het college van burgemeester en schepenen in het eerste kwartaal van elk dienstjaar.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingeschreven op
het kohier gedurende een periode van 3 jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. De
termijn wordt met 2 jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk
te bedriegen of de bedoeling schade te berokkenen.
Artikel 7. :
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8. :
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9. :
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 17, 1570 Galmaarden.
Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend zijn, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post verzonden worden. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van drie
maanden die aanvangt vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending
van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
De bezwaarindiener moet, indien hij wil uitgenodigd worden op de hoorzitting, dit uitdrukkelijk
in zijn bezwaarschrift vermelden.
Van het bezwaarschrift wordt door het college van burgemeester en schepenen of een speciaal
daartoe aangewezen personeelslid binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan een
ontvangstmelding verzonden, enerzijds naar de belastingschuldige, en in voorkomend geval zijn
vertegenwoordiger, en anderzijds naar de financieel beheerder.
Artikel 10. :
Het college van burgemeester en schepenen of een speciaal daartoe aangewezen persoon gaat
na of de betwiste belasting verschuldigd is en beveelt desgevallend de vermindering van het
bedrag dat ten onrechte is geheven; de betwiste belasting kan evenwel niet vermeerderd
worden.
Artikel 2. :

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst van de gemeente
Galmaarden.

Artikel 3. :

Van dit besluit zal een afschrift worden overgemaakt aan de provinciegouverneur van VlaamsBrabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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