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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 17 december 2019

FINANCIËN

9 2019_GR_00317 Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van 
reclamedrukwerk - Vaststelling - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; mevrouw Brigitte Moyson; de heer 
Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; mevrouw Anke Matthys; de heer 
Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; 
de heer Jeroen Hofmans; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke 
Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky 
Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Dirk Van Heymbeeck; de heer André Gorgon

Beschrijving
Aanleiding en doel
De financiële toestand van de stad vergt de invoering van alle rendabele belastingen. Daartoe wordt 
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van 
reclamedrukwerk geheven.

Advies en motivering
De verdeling van papieren en ongeadresseerd reclamedrukwerk dat huis aan huis wordt bedeeld 
wordt belast omdat dit soort drukwerk vanuit duurzaamheidsoogpunt erg vervuilend is en maximaal 
ontraden moet worden. Bovendien kan de bedeling van dit soort drukwerk voor onze inwoners soms 
frustrerend zijn.

Deze belasting verlicht de financiële lasten van de stad.

Juridische gronden
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
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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;

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)

Collegebeslissing van 29 november 2019.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De ontvangsten zijn voorzien in het Meerjarenplan 2020-2025.

Beleidsinformatie
Overig beleid

Besluit
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op de voor de inwoners 
kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van 
gelijkgestelde producten.

Artikel 2
De kosteloze verspreiding aan huis van niet geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van 
gelijkgestelde producten wordt belast. 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 adresaanduidingen per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als 
zijnde geadresseerd. Onder geadresseerd drukwerk wordt verstaan: drukwerk waarop naam – 
voornaam en volledig adres van de bewoner is vermeld. Indien aan deze vereisten niet voldaan werd, 
wordt het drukwerk als ongeadresseerd beschouwd.

Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de 
drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.

Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 7 of niet gekend is, wordt de 
belasting gevestigd ten laste van de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt 
vermeld.

Artikel 4
De belasting wordt vastgesteld op:
    0,05 euro per exemplaar 
met een minimum aanslag van 15 euro per bedeling.

Artikel 5
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Er is een vrijstelling van belasting:

1. wanneer de in artikel 2 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen 
die een lijst indienen voor de Europese, de federale, de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke 
verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst voorkomen, en dit voor zover de 
drukwerken of producten verspreid worden in de periode tussen de in de betreffende kieswetgeving 
vastgestelde datum van terhandstelling van de voordrachten van de kandidaten en de dag van de 
verkiezing.
2. wanneer de verspreide drukwerken of producten hoofdzakelijk verband houden met een 
gemeentelijke volksraadpleging in de zin bedoeld door het decreet over het lokaal bestuur.
3. voor drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50 % of meer ingenomen wordt door tekst 
en/of afbeelding zonder handelskarakter (dus zonder vermelding handelsnamen) met een informatief 
karakter.
4. voor de eerste verspreiding van een eenbladig drukwerk met een maximaal formaat A3 tijdens een 
aanslagjaar.

Onvolledige verspreiding of niet verspreiding van de drukwerken waarvan aangifte gedaan werd bij 
het gemeentebestuur geeft geen aanleiding tot belastingvermindering.

Artikel 6
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7
De belastingplichtige moet binnen de zeven dagen na de verspreiding aangifte doen bij het 
gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de 
aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgestelde product. Hij moet tevens 
verzoeken om de vrijstelling waarop hij desgevallend recht meent te hebben.

Aangifteformulieren kunnen op eenvoudig verzoek aangevraagd worden bij de Financiële Dienst van 
het Stadsbestuur of opgevraagd op het e-loket van de website van de Stad Halle: www.halle.be.

Artikel 8
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd.

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.

Artikel 9
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde 
belasting.

Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Artikel 10
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
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Artikel 11
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


