Financiën - Belasting op de huis-aan-huisverdeling en op de openbare weg van nietgeadresseerd reclamedrukwerk - Reglement - Wijzigingen.

DE RAAD,
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet:
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt
opgelegd aan de gemeenten;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het belastingreglement op de huis-aan-huisverdeling en op de openbare weg van
niet-geadresseerd reclamedrukwerk, gestemd door de gemeenteraad op 18 november 2014;
Overwegende dat het tarief van de voormelde belasting gerechtvaardigd is omwille van de
alsmaar stijgende lasten die op de gemeentelijke financiën wegen, die onder andere hun
oorsprong vinden in een onderfinanciering van de gemeenten door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de
gemeente Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en
beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en
overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om
rekening te houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het
gegronde streven naar een evenwichtige verdeling van de belastingdruk;
Overwegende dat de verdeling van reclamedrukwerk vaak op slordige wijze gebeurt,
waardoor er meer papier op de openbare weg terecht komt, dat deze buitensporige praktijk de
verdeling van nominatieve briefwisseling benadeelt en eveneens de netheid van de openbare
wegen, wat dus leidt tot bijkomende kosten voor de gemeente om de wegen schoon te maken;
Overwegende dat geadresseerd reclamedrukwerk vaak in de bus valt op vraag of met
instemming van de consument terwijl niet-geadresseerd reclamedrukwerk ongevraagd in de
bus wordt gestoken bij een deel van de inwoners die dit niet wenst;
Overwegende dat het systeem van contante belastingheffing niet meer wordt gebruikt voor
deze belasting, dat het noodzakelijk is artikel 13 te wijzigen om alleen het systeem van
belastingheffing in een kohier te voorzien;
Overwegende dat het tarief van de belasting op de huis-aan-huisverdeling en op de openbare
weg van niet-geadresseerd reclamedrukwerk niet gewijzigd werd sinds 2014 en dat het
aangewezen is het aan te passen voor het jaar 2020 conform de evolutie van de
gezondheidsindex;

Overwegende dat dit tarief de volgende jaren met 2% per jaar geïndexeerd zal worden tot in
2025;

BESLIST:
Het belastingreglement op de huis-aan-huisverdeling en op de openbare weg van nietgeadresseerd reclamedrukwerk als volgt te wijzigen:

Artikel 1.
Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot 2025 een belasting gevestigd op de verdeling aan huis
en op de openbare weg van reclamebladen en -kaarten met commercieel karakter alsook van
catalogi, kranten en folders die commerciële reclame bevatten, wanneer dit drukwerk niet
geadresseerd is.

Artikel 2.
Deze bepalingen zijn van toepassing op de voor de bestemmelingen kosteloze verdeling van
niet-geadresseerd reclamedrukwerk, dat toegankelijk is voor alle adverteerders of uitgaande
van één enkele handelaar of van een groep van handelaars en dat minder dan 40 % nietpublicitaire redactionele teksten bevat.

Artikel 3.
Onder redactionele teksten wordt verstaan : De door journalisten geschreven teksten in de
uitoefening van hun beroep voor zover niet expliciet of impliciet firma's of bepaalde
producten worden vermeld ;
De teksten die, voor de bevolking van de gemeente, een sociale rol spelen en algemene
informatie verstrekken buiten handelsinformatie of die officiële informatie brengen van
algemeen belang ten voordele van het gezag of het algemeen welzijn zoals hulpdiensten,
openbare diensten, ziekenfondsen, ziekenhuizen, wachtdiensten (dokters, verpleegsters,
apothekers) of inlichtingen van openbaar nut zoals gemeentelijke informatie en allerlei
nationale en internationale berichten ;
De algemene en regionale, politieke, sportieve, culturele, artistieke, folkloristische, literaire en
wetenschappelijke berichten, alsook de niet-commerciële berichten ;
De inlichtingen over erkende erediensten, de aankondigingen van activiteiten, zoals feesten en
kermissen, schoolfeesten, activiteiten van jeugdhuizen en culturele centra ;
De notariële aankondigingen ;
De advertenties uitgaande van particulieren aangaande roerende en onroerende transacties ;
De werkaanbiedingen ;
De verkiezingspropaganda.

Artikel 4.
Worden beschouwd als reclameteksten met commercieel karakter :
De artikelen waarin expliciet of impliciet firma's of producten worden vermeld ;
De artikelen die op een directe of verdoken manier de lezer verwijzen naar reclame ;
De artikelen die, op algemene wijze, ernaar streven firma's, producten of diensten te
vermelden, te laten kennen en aan te bevelen met als doel een commerciële transactie af te
sluiten.

Artikel 5.
Het percentage van 40 % niet-publicitaire redactionele teksten zal berekend worden rekening
houdend met hun totaal ingenomen oppervlakte, met inbegrip van hun bijlagen zoals
tekeningen, gravures of foto's in het reclamedrukwerk in de volledige redactionele
oppervlakte met inbegrip van de omslagpagina's.

Artikel 6.
De belasting is verschuldigd door de uitgever van het drukwerk dat onder deze bepalingen
valt. De verdeler van het belastbare drukwerk is solidair verantwoordelijk voor het betalen
van de belasting.
Artikel 7
De belastingvoeten worden als volgt vastgesteld :
1) Reclameblad of –kaart :
1.1. Oppervlakte minder dan of gelijk aan 2000 cm²
0,02 € per verdeeld exemplaar
1.2. Oppervlakte meer dan 2000 cm²
0,025 € per verdeeld exemplaar
2) Catalogus, krant of reclamefolder : 0,07 € per verdeeld exemplaar. Wordt beschouwd als
catalogus, krant of reclamefolder, het samenbrengen door eender welk middel (nietje,
plakken, invoegen of andere …) van minstens 2 reclamebladen of kaarten

Het minimum van de belasting wordt vastgesteld op 15,91 € per verdeling voor het jaar 2020.
De volgende jaren zal het jaartarief, vastgesteld op 1 januari, met 2 % per jaar geïndexeerd
worden overeenkomstig de volgende tabel:
2021

2022

2023

2024

2025

16,22 €

16,54 €

16,87 €

17,20 €

17,54 €

Artikel 8.
Op verzoek van de belastingplichtige kent het college van burgemeester en schepenen een
forfaitair belastingstelsel per maand toe, naar rato van twaalf betalingen per jaar in het geval
van herhaalde bedelingen, ter vervanging van de individuele betalingen.

Artikel 9

De tarieven van de maandelijkse forfaitaire belastingheffing worden als volgt vastgesteld:
1) Reclameblad en -kaart: 371,43 € per maand, ongeacht het aantal exemplaren verdeeld in
de loop van de maand van het jaar 2020. De volgende jaren zal het maandtarief,
vastgesteld op 1 januari, met 2 % per jaar geïndexeerd worden overeenkomstig de
volgende tabel:
2021

2022

2023

2024

2025

378,85 €

386,42 €

394,14 €

402,02 €

410,06 €

2) Catalogus, krant of reclamefolder: 2.653,10 € per maand, ongeacht het aantal

exemplaren verdeeld in de loop van de maand van het jaar 2020. De volgende jaren zal
het maandtarief, vastgesteld op 1 januari, met 2 % per jaar geïndexeerd worden
overeenkomstig de volgende tabel:
2021

2022

2023

2024

2025

2.706,16 €

2 760,28 €

2.815,48 €

2.871,78 €

2.929,21 €

Artikel 10.
De belastingplichtige is ertoe gehouden, ten laatste 15 kalenderdagen voor iedere bedeling,
een aangifte te doen bij het gemeentebestuur, met alle inlichtingen die nodig zijn voor de
berekening van de belasting.
In het geval van een forfaitaire belasting kan de bevoegde gemeentelijke overheid deze
aangifte geldig verklaren tot herroeping. Deze moet schriftelijk betekend worden met een
vooropzeg van een maand. De belastingplichtige is ertoe gehouden alle documenten en

inlichtingen te verstrekken om een mogelijke controle van zijn verklaring te
vergemakkelijken.

Artikel 11.
Indien de aangifte niet binnen de in artikel 10 gestelde termijnen ingediend wordt of in geval
van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de
belasting ambtshalve ingekohierd overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 7 van de
wet van 3 april 2014.
Artikel 12.
Er wordt jaarlijks aan iedere belastingplichtige een forfaitaire vrijstelling toegekend van
100,00 €. Deze vrijstelling zal op de volgende wijze afgetrokken worden :
- in geval van belasting volgens aangifte (artikel 7) : op de eerste verrekening van de
belasting.
- in geval van forfaitaire belasting (artikel 9) : op het eerste maandelijkse vaste bedrag.

- in geval van ambtshalve belasting (artikel 11) : op de berekening van de in te kohieren
belasting.

Artikel 13
De invordering van de belasting gebeurt via driemaandelijkse inkohiering. Het
belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het College van
Burgemeester en Schepenen.
De belasting dient binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet betaald te
worden.
Indien er niet betaald wordt binnen de vermelde termijn, zal de belasting ingekohierd worden
conform de geldende wettelijke bepalingen betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen.

Artikel 14.
De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk ingediend worden en, op
straffe van verval, ingediend worden binnen de drie maanden, hetzij na het versturen van het
aanslagbiljet of de datum van de contante betaling. Het dient gedateerd en ondertekend te
worden door de reclamant of zijn vertegenwoordiger en volgende elementen te vermelden :

- de naam, hoedanigheid, adres of maatschappelijke zetel van de belastingplichtige ten laste
van wie de belasting gevestigd wordt ;
- het voorwerp van het bezwaarschrift en een uiteenzetting van de feiten en middelen.

