PROVINCIE VLAAMS-BRABANT – ARRONDISSEMENT LEUVEN – GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 29 JUNI 2020
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David
Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans
Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, raadsleden; Roeland Maes, wnd. algemeen
directeur.
De raad,

5.

Wijziging gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten 2017-2022 : toevoeging uitzonderingsmaatregelen in het kader van
COVID-19

Gelet op artikel 170 §4 van de grondwet;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40 §3;
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 decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen, gewijzigd bij decreten van 21 december 2012 en 1 maart 2013;
Gelet op de omzendbrief 2011/01 van 10 juni 2011 – Coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
met latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeente kosten maakt voor de ophaling en de verwerking van het afval dat
gegenereerd wordt door de verspreiding van het reclamedrukwerk;
Overwegende dat papier van de reclamebladen regelmatig op de openbare wegen terecht komt;
Overwegende dat deze belasting overeenstemt met het principe “de vervuiler betaalt”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 december 2016 tot vaststelling van een
gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de
reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en
betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones;
Gelet op artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van
een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;
Gelet op het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en de daaropvolgende wijzigingen;
Overwegende dat de Vlaamse Regering de lokale besturen oproept om de lokale belastingreglementen
te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten betalen op
activiteiten waarop ze door de COVID-19-crisis financieel al zwaar inleveren.
Overwegende dat, om de belastingdruk te reduceren, vrijstellingen kunnen worden aangepast of een
tariefvermindering kan worden toegekend voor bepaalde belastingreglementen en voor een beperkte
duur;
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Overwegende dat het aangewezen is de gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en van gelijkgestelde producten, in het kader van bovengenoemde COVID-19maatregelen, op te schorten van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 voor één niet-geadresseerd
drukwerk per trimester voor elke onderneming of organisatie van welke aard ook;
Overwegende dat het aangewezen is om deze uitzondering enkel te voorzien voor niet-geadresseerd
drukwerk waarvan de grootte maximum A3-formaat recto-verso is;
Overwegende dat het aangewezen is om het eerste drukwerk voor een bepaald trimester vrij te stellen,
indien er die periode meerdere drukwerken worden verspreid voor dezelfde onderneming of
organisatie;
Overwegende dat vrijstelling van de belasting niet inhoudt dat men ook is vrijgesteld van de aangifte.
Overwegende dat de vrijstelling van de belasting immers maar wordt vastgesteld bij de aangifte van de
verspreiding en na controle en onderzoek van het drukwerk.
Overwegende dat, wanneer niet aan de aangifteplicht voldaan zou worden, de ambtshalve aanslag en
de vrijstelling van de belasting zouden vervallen;
Gelet op het gunstig advies van de Raad voor Lokale Economie;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot,
Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
- onthoudt zich: Axel Degreef
Besluit : met 24 stemmen voor en 1 onthouding
Het belastingreglement inzake de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 december 2018 wordt als volgt
aangepast:
Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten 2017-2022
Artikel 1: Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2021 een gemeentebelasting gevestigd op de
voor de bestemmeling kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken en
gelijkgestelde producten.
Artikel 2: Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe sterke bekendheid te geven
aan potentiële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen en die erop gericht is een
potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de
adverteerder. Onder verspreiding wordt verstaan het achterlaten van ongeadresseerd reclamedrukwerk
in de brievenbussen van de bestemmeling op het grondgebied van de gemeente (of een deel daarvan).
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 drukwerk als ongeadresseerd beschouwd.
Artikel 3: Van de belasting zijn vrijgesteld:
-erkende Kortenbergse verenigingen, voor zover het reclamedrukwerk sociale, culturele doeleinden
heeft;
-publiciteit gevoerd door plaatselijke vormingsinstellingen en plaatselijke onderwijsinstellingen;
-voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 één niet-geadresseerd drukwerk met een
maximum A3-formaat recto-verso per trimester voor elke onderneming of organisatie van welke aard
ook. Indien er meerdere drukwerken worden verspreid voor dezelfde onderneming of organisatie,
wordt het eerste drukwerk voor dat trimester vrijgesteld.
- drukwerk uitgaande 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
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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 de dag van de verkiezing.
Artikel 4: De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf
aan de drukker om te drukken, of die de opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 5 of niet gekend is, is de
belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld. De drukken of de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, loge of
embleem het drukwerk of product verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Artikel 5:De belasting wordt vastgesteld op €0,05 per verspreid exemplaar. Per verspreiding bedraagt
de heffing minimum €15. Indien verscheidene reclamedrukwerken samen verspreid worden zonder dat
ze op een permanente of vaste wijze één geheel vormen, wordt ieder reclamedrukwerk als een apart
exemplaar beschouwd. Als één geheel vormend wordt beschouwd de reclamedrukwerken die ofwel in
een catalogus of een blaadje zijn opgenomen ofwel aaneen geniet of geplakt zijn ofwel op iedere
andere wijze zijn samengebracht zijn waardoor de reclamedrukwerken niet losbladig zijn. Indien
verscheidene reclamedrukwerken die qua vorm, kleur, lay-out of ander stijlkenmerk als afzonderlijk
kunnen worden beschouwd en waarbij d meerderheid van de verscheidene reclamedrukwerken elk
afzonderlijk toebehoren aan afzonderlijke adverteerders, op een in het vorige lid vermelde wijze
samengebracht en waarbij het geheel geen eenheid qua vorm, kleur, lay-out of ander stijlkenmerk
vertoont, wordt ieder van die afzonderlijke reclamedrukwerken als een apart exemplaar beschouwd.
Artikel 6: De belastingplichtige is ertoe gehouden ten minste 24 uren vóór met de verspreiding wordt
aangevangen, de voor de aanslag noodzakelijke gegevens op het gemeentehuis te bezorgen via het
gemeentelijke aangifteformulier, samen met een exemplaar van het te verspreiden drukwerk of
daarmee gelijkgesteld product. Aangifteformulieren kunnen op een eenvoudig verzoek aangevraagd
worden bij de dienst financiën. Het aangifteformulier en een exemplaar van het te verspreiden
drukwerk of daarmee gelijkgesteld product kunnen eventueel ook worden gemaild naar
reclame@kortenberg.be . Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan
worden voor een periode van hoogstens drie maanden. Onvolledige verspreiding of niet verspreiding
van drukwerken, waarvan aangifte werd gedaan bij het gemeentebestuur, geeft geen aanleiding tot
belastingvermindering.
Artikel 7: Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden
ingekohierd. In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens
waardoor de belastingheffende overheid beschikt. Vóór de belasting ambtshalve wordt gevestigd,
brengt het college van burgemeester en schepenen de belastingplichtige op de hoogte, per aangetekend
schrijven, waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting. De
belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van
deze kennisgeving om zijn opmerking schriftelijk voor te dragen. De belasting mag niet worden
gevestigd voor die termijn verstreken is, behoudens als de rechten van de provinciale of gemeentelijke
thesaurie in gevaar verkeren ingevolge een andere oorzaak dan het verstrijken van de
aanslagtermijnen. De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Deze
termijn van drie jaar wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het
oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. Als de belasting ambtshalve is
gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de door hem ingeroepen
elementen.
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De ambtshalve ingekohierde belastingen worden als volgt verhoogd:
- bij een eerste overtreding van de aangifteplicht wordt er geen verhoging aangerekend.
- vanaf een tweede overtreding binnen hetzelfde aanslagjaar wordt de belasting verhoogd met een
bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de ambtshalve ingekohierde belasting. Het bedrag van deze
verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
Artikel 8: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat periodiek vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift, moet op straffe van nietigheid, schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging. Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde voorwaarden n binnen dezelfde termijn
worden ingediend via een duurzame drager. De indiening van het bezwaarschrift, 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 waarop de bezwaartermijn vermeld staat of
vanaf de kennisgeving van de aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven,
binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 11: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen aan het huidige decreet, zijn de bepalingen van
titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1(algemene bepaling),
3(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn,
rechtsmiddelen; invordering van de belasting waardoor de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten
en voorrechten van de schatkist, verjaring van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek zijn
van toepassing op de provincie- en gemeentebeslissing, voor zover zij met name niet de belasting op
de inkomsten betreffen.
Artikel 12: De vrijstelling van de belasting waarnaar verwezen wordt in artikel 3 houdt niet in dat men
ook is vrijgesteld van de aangifte. De vrijstelling van de belasting wordt immers maar vastgesteld bij
de aangifte van de verspreiding en na controle en onderzoek van het drukwerk. Wanneer niet aan de
aangifteplicht voldaan werd, geldt de ambtshalve aanslag en vervalt de vrijstelling van de belasting.
Artikel 13: De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente overeenkomstig
de artikelen 286 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de gewijzigde
reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het
lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur
worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de
politiezones en hulpverleningszones.
Artikel 14: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Tevens brengt de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit
besluit overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
484.152
- 1 archief ONDN
- 1 FIN
- 1 toezichthoudende overheid

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 3296-3083-8175-2588 en wachtwoord davapyx.

Namens de gemeenteraad
De wnd. algemeen directeur
(g) R. MAES

De voorzitter
(g) A. VAN DE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 1 juli 2020
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