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BELASTING OP DE VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE DRUKWERKEN MET
HANDELSKARAKTER _ AANSLAGJAAR 20 1 8.

Overwegende dat in Huldenberg een enorÍne massa aan niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter
worden verspreid;

Overwegende dat het derhalve aangewezen is om alle middelen aan te wenden om deze massa aan papier zoveel
mogelijk af te remmen;

Overwegende het overleg met de milieuambtenaar;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en l7 februari 2012;

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende de financiële toestand van de gemeente,

B E S L U I T: met algemeen akkoord
ARTII(EL 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een belasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en gelijkgestelde producten.

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. De drukker en de verdeler zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de

betaling van de belasting.

ARTIKEL 3:
De belasting is verschuldigd per bedeeld exemplaar. Behoudens andersluidende en afdoende verantwoorde
aangifte wordt de verspreiding geacht te zijn gebeurd op een forfaitair aantal van 3.806 exemplaren;

Drukwerken met een gewicht van l0 gram of minder worden aangerekend aan 0,005 euro per bedeeld exemplaar
Voor drukwerken met een gewicht van meer dan I 0 gram wordt per aangesneden schijf van l0 gram een bedrag
van 0,005 euro per bedeeld exemplaar aangerekend;

De aan te rekenen bedragen worden naar boven afgerond op de eerstvolgende eurocent;

Het aan te rekenen bedrag bedraagt in elk geval minstens 40,00 euro per bedeling.

ARTIKEL 4:
Van de belasting zijn vrijgesteld:
de publiekrechtelijke rechtspersonen,
de door het gemeentebestuur erkende adviesraden en de daarbij aangesloten verenigingen;



de vrijstelling voor verenigingen geldt enkel wanneer maximum 25 Yo van het drukwerk benut wordt voor
reclame van sponsers,

de politieke partijen,
de kandidaten bij de gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, federale of Europese verkiezingen, doch
uitsluitend voor de publicaties die op de betrokken verkiezing betrekking hebben.

ARTIKEL 5:
De belastingplichtige wordt belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd
het recht van bezwaar en beroep.

ARTIKEL 6:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het
college van burgemeester en schepenen.

ARTIKEL 7:
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.

ARTIKEL 8:
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en

schepenen, dat handelt als bestuursoverheid.
De bezwaren moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.

Het college van burgemeester en schepenen ofeen personeelslid dat speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt
binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de

belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de ltnancieel beheerder.
De ontvangstmelding kan via een duurzame drager worden gestuurd.

ARTIKEL 9:
Zonder aÍbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en

invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle),4
(bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis (rechtsmiddelen; invordering van
de belasting waaronder de nalatigheids- en moratorium intresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 17 5 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zlj met name niet de belastingen op de
inkomsten betreffen.

ARTIKEL 10:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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