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Gemeentebelasting op de verspreiding van
ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten Goedkeuring

Samenstelling
Aanwezig
de heer Rob Blockx, voorzitter; de heer Kristof Hendrickx, burgemeester; de heer Luc Bouwen,
schepen; mevrouw An Hermans, schepen; de heer Kenny Viskens, schepen; mevrouw Joke Segers,
schepen; mevrouw Marina Gys, schepen; de heer Benny Maes, raadslid; de heer Joannes Wijnen,
raadslid; de heer Gunther Hendrickx, raadslid; de heer Davy Cools, raadslid; de heer Gunter Spapen,
raadslid; de heer Rik Nys, raadslid; de heer Jef Van Steenbergen, raadslid; de heer Boud Westhof,
raadslid; de heer Alek Dom, raadslid; mevrouw Leny Noboa, raadslid; de heer Michiel Wils, raadslid;
de heer Rudy Panis, raadslid; de heer Tom Claessen, raadslid; mevrouw Mariska Vogels, raadslid;
mevrouw Karolien Verbeek, raadslid; mevrouw Bianca Verachtert, raadslid; de heer Kris Wouters,
algemeen directeur
Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Kristine Nijs, stafmedewerker; de heer Koen Lefelon, deskundige IT

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente wil de komende jaren een gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerd
drukwerk en gelijkgestelde producten heffen.
Op 9 november 2020 keurde de gemeenteraad een eerste versie goed, maar na advies van het
Agentschap Binnenlands Bestuur, die het gemeentebestuur wees op een aantal onrechtmatigheden,
zeker wat de vrijstellingen betreft, wordt dat aangepast. Het eerdere reglement van 9 november 2020
werd niet bekendgemaakt en is dus niet tegenstelbaar aan derden.
Juridische grond
 Artikelen 41, 162 en 170, §4 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994
 Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
 Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen
 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA)
Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente en de wettelijke verplichting om een financieel evenwicht te
handhaven, rechtvaardigt een billijke financiële tussenkomst te vragen aan alle belanghebbenden op
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het grondgebied van de gemeente. De belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk op
gelijkgestelde producten heeft ook een ecologische inslag: ontmoedigen om massaal reclame of
communicatiecampagnes op papier of wegwerpmateriaal te voeren. Deze hebben immers niet alleen
een negatieve impact op het grondstoffenverbruik, maar ook op de inzameling en verwerking van
afval door de gemeente.
Het tarief voor het drukwerk wordt vastgesteld per exemplaar van een zeker formaat en het aantal
bladen. Deze berekeningswijze huldigt het principe 'de vervuiler betaalt'.
Drukwerk in het kader van een gemeentelijke volksraadpleging en politieke partijen worden vrijgesteld
van de belasting om het democratisch discours maximale kansen te geven.
Drukwerk en gelijkgestelde producten van openbare instellingen, scholen, verenigingen e.d. die
bedoeld zijn om de inwoners te informeren over aangelegenheden van openbaar nut of over hun
activiteiten worden vrijgesteld van de belasting. Drukwerk dat algemene informatie bevat vervult een
bepaalde taak van algemeen belang of openbaar nut, drukwerk met een louter commercieel en
publicitair karakter dient alleen private belangen. Niet-commerciële organisaties verspreiden niet
beroepsmatig informatie. Hun drukwerk en gelijkgestelde producten zijn vooral bedoeld om te
informeren en houden rechtstreeks verband met hun openbare functie of met hun rol in het lokale
gemeenschapsleven.
Ondernemers zijn vrijgesteld van de belasting voor één verspreiding per jaar. Ondernemers die slechts
sporadisch ( één of enkele keren per jaar) kleine hoeveelheden drukwerk of gelijkgestelde producten
verspreiden om promotie te voeren voor hun producten en diensten ten aanzien van de lokale
afzetmarkt worden daarmee ontzien ten opzichte van veelverspreiders.
Nieuwe handelszaken zijn vrijgesteld van de belasting voor maximaal zes verspreidingen. Promotie
van een nieuwe handelszaak voldoet aan een informatiebehoefte waardoor een vrijstelling ervan
verantwoord is. Deze vrijstelling kadert ook in het detailhandelsbeleid van de gemeente (Strategisch
Commercieel Plan, goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 april 2018).
Het toepassen van vrijstellingen staat niet in de weg dat deze organisaties en ondernemers ook -in de
eerste plaats- meer milieuvriendelijk manieren kunnen benutten om hun informatie te verspreiden.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 21 stem(men) voor: Rob Blockx; Luc Bouwen; Tom Claessen; Alek Dom; Marina Gys; Gunther
Hendrickx; Kristof Hendrickx; An Hermans; Leny Noboa; Rik Nys; Rudy Panis; Joke Segers; Gunter
Spapen; Jef Van Steenbergen; Bianca Verachtert; Karolien Verbeek; Kenny Viskens; Mariska Vogels;
Boud Westhof; Joannes Wijnen; Michiel Wils
- 2 stem(men) tegen: Davy Cools; Benny Maes

Besluit
Artikel 1
Belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 wordt er een gemeentebelasting geheven op elke huisaan-huis verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten.
Onder verspreiding wordt verstaan: bedeling in brievenbussen. De verspreiding van hetzelfde
drukwerk of gelijkgesteld product over een zeker tijdsverloop, wordt als één verspreiding aanzien.
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Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan: alle stalen en andere promo-artikelen die aanzetten
om diensten, producten of transacties te doen gebruiken, verbruiken of aankopen. Voorbeelden zijn
samples en bedrukte gadgets. Deze opsomming is niet limitatief.
Onder ongeadresseerd wordt ook verstaan: collectieve adresaanduiding of een gedeeltelijke
adresvermelding.

Artikel 2
Belastingplichtige
Belastingplichtige is de natuurlijke of de rechtspersoon die de opdracht gaf om het drukwerk te
drukken of om het gelijkgestelde product te produceren.
Als de opdrachtgever geen aangifte gedaan heeft overeenkomstig artikel 5 en niet gekend is op basis
van gegevens waarover de gemeente beschikt, bestaat er een weerlegbaar vermoeden dat de
verantwoordelijke uitgever als opdrachtgever is opgetreden.
De verantwoordelijke uitgever, de drukker of de producent van de gelijkgestelde goederen en de
fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product
wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Artikel 3
Tarief
De belasting bedraagt:
 € 0,01 per exemplaar voor
van € 40 per verspreiding
 € 0,03 per exemplaar voor
verspreiding
 € 0,05 per exemplaar voor
verspreiding
 € 0,03 per exemplaar voor
verspreiding

drukwerken van maximum 1 blad formaat A4, met een minimum
drukwerken tot en met 10 bladen, met een minimum van € 80 per
drukwerken vanaf 10 bladen, met een minimum van € 120 per
gelijkgestelde producten, met een minimum van € 80 per

Het al dan niet volledig bedrukt zijn van het blad geeft geen aanleiding tot vermindering van de
belastingtarieven.

Artikel 4
Vrijstellingen
Vrijstelling van belasting wordt verleend:
 als het drukwerk kadert in een gemeentelijke volksraadpleging, voor zover het verspreid
wordt aan de gerechtigde deelnemers van de volksraadpleging overeenkomstig artikel 317
van het decreet over het lokaal bestuur tot uiterlijk de dag van de volksraadpleging.
 aan politieke partijen.
 aan niet commerciële organisaties met zetel of werking in Arendonk voor drukwerk en
gelijkgestelde producten die bedoeld zijn om de inwoners te informeren over
aangelegenheden van openbaar nut of over hun activiteiten. Onder niet-commerciële
organisaties wordt verstaan: (semi-)openbare instellingen, vzw's en feitelijke verenigingen.
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 aan ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen of beoefenaars van een vrij beroep)
voor één verspreiding per jaar van drukwerk of een gelijkgesteld product specifiek ter
promotie van de eigen producten of diensten.
 aan nieuwe handelszaken voor één verspreiding per maand van drukwerk of een gelijkgesteld
product ter promotie van de nieuwe vestiging. Deze vrijstelling wordt maximaal zes keer
toegekend en is maar van toepassing tot maximum zes maanden na de opening van de
nieuwe handelszaak. Een nieuwe handelszaak is elke commerciële onderneming waarvoor een
nieuwe inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen vereist is. Een handelszaak die
verhuist, komt ook in aanmerking voor deze vrijstelling. Onder handelszaak wordt verstaan:
het leveren van fysieke goederen en diensten aan de consument in ruime zin (detailhandel,
horeca en diensten).
Vrijstelling van de belasting houdt niet in dat men ook vrijgesteld is van de aangifte.

Artikel 5
Aangifteprocedure
De belastingplichtigen zijn gehouden bij het gemeentebestuur aangifte te doen:
 binnen de 14 kalenderdagen na de verspreiding op het door de gemeente beschikbaar
gestelde aangifteformulier.
 op verzoek van de belastingplichtige zelf, voor de aanvang van elk kwartaal waarin de onder
artikel 1 bedoelde drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid zullen worden.
De aangifte - deze bedoeld onder bovenstaande punten - moet alle inlichtingen bevatten nodig voor
het vestigen van de aanslag.
De gemeente kan specimen van het verspreide drukwerk of van de gelijkgestelde producten
opvragen.
Bij gebrek aan aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de gemeente de
belasting ambtshalve vestigen op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt of waarvan
zij redelijkerwijze mag uitgaan.
Bij verspreiding in brievenbussen wordt het aantal exemplaren drukwerk of gelijkgestelde producten
ambtshalve bepaald op het aantal brievenbussen dat jaarlijks in de maand januari van het betrokken
aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld wordt volgens de gegevens
van Bpost.
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 wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging
wordt ook ingekohierd.

Artikel 6
Wijze van inning
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De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen
twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 7
Bezwaarprocedure
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan schriftelijk bewaar indienen tegen deze belasting
bij het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk of via e-mail aan
belastingen@arendonk.be. Het bezwaar moet ondertekend en gemotiveerd zijn. Als de
belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd wil worden op de hoorzitting om zijn
standpunt uiteen te zetten, moet hij dat in zijn bezwaarschrift vragen.
Het bezwaar moet 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. Bij
betwisting is het de belastingplichtige die moet bewijzen dat het bezwaar tijdig werd ingediend.
Binnen vijftien dagen na de indiening van het bezwaarschrift stuurt de gemeente een schriftelijke
ontvangstmelding.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
Algemeen directeur
Kris Wouters

Voorzitter
Rob Blockx

Ondertekend door Kris Wouters (Signature)
#$ondertekening1$#
Datum: 2020.12.16 14:43:20 CET

#$ondertekening2$#

Functie: Algemeen directeur
Locatie: ARENDONK

Ondertekend door Rob Blockx (Signature)
Datum: 2020.12.21 10:06:21 CET
Functie: Voorzitter
Locatie: ARENDONK

#$stempel$#
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