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Verontschuldigd:

22.

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde reclamebladen. Goedkeuring.

De gemeenteraad,
Regelgeving
-

het decreet lokaal bestuur
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;
het 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);
omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit;

Feiten en motivering
Het stadsbestuur beoogt met het heffen van de belasting op de huis - aan - huis verspreiding van niet geadresseerde reclamebladen, de papierberg te beperken en het principe van de vervuiler betaalt, toe te
passen. De financiële toestand van de stad Izegem vergt de invoering van rendabele belastingen. Het tarief
blijft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 ongewijzigd.
Besluit met algemene stemmen:
Artikel 1: Termijn
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op de huis-aan-huis verspreiding van
niet - geadresseerde reclamebladen ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg
worden verspreid.
Artikel 2: Belastbaar feit
De verordening viseert elke bedeling die kosteloos is voor de bestemmelingen. De opsomming van de soorten
drukwerk is niet limitatief.
Artikel 3: Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de uitgever of, bij ontstentenis ervan, door de drukker of, bij ontstentenis
ervan, door de verdeler.
Artikel 4: Grondslag en aanslagvoet
De belasting wordt vastgesteld op € 2,5 per 100 exemplaren, evenwel met een minimale aanslag van 2,5 €
vermeerderd met € 2,5 per begonnen honderdtal.
Bij gebrek aan tijdige aangifte, of ingeval van onjuist, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting
forfaitair geheven:
- Izegem: 185 euro
- Emelgem: 57 euro
- Kachtem: 33 euro

- Bosmolens: 50 euro.
Artikel 5: Vrijstellingen
§1. De bedeling van publicaties die ten minste 50% redactionele niet - publicitaire tekst bevatten, worden
vrijgesteld van deze belasting, net als het verkiezingsdrukwerk.
§2. De socio - culturele organisaties en sportorganisaties die slechts éénmaal per jaar reclamebladen waarover
sprake in artikel 1 verspreiden, worden vrijgesteld van de belasting.
§3. Bedeling van reclamedrukwerk dat verspreid wordt door handelaars die geconfronteerd worden met
openbare werken voor hun handelszaak waardoor geen doorgaand verkeer mogelijk is, wordt ook vrijgesteld :
De vrijstelling geldt vanaf de dag dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is tot 60 dagen nadat er
opnieuw doorgaand verkeer mogelijk is.
De vrijstelling moet aangevraagd worden ten laatste 7 kalenderdagen voor de verspreiding van het
reclamedrukwerk bij het College van Burgemeester en Schepenen van Izegem ;
De openbare werken dienen minimaal 30 kalenderdagen te duren vooraleer de vrijstelling wordt
goedgekeurd.
§4. De eerste bedeling van een publicatie in het aanslagjaar wordt vrijgesteld
Artikel 6: Aangifte
De belastingplichtige is gehouden minstens 48 uren vooraf aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat
gedaan worden voor een periode van hoogstens 3 maanden.
Bij gebrek aan een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege belast volgens
de het brievenbussenaantal zoals omschreven in artikel 4, onverminderd recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college 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 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 7: Inkohiering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. dat periodiek wordt vastgesteld en uitvoerbaar
wordt verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen. Het bedrag van de belasting mag
ingekohierd worden vanaf de dag van de verspreiding.
Artikel 8: Bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen de belasting bij het College van Burgemeester en
Schepenen, Korenmarkt 10, Izegem, volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en de wijziging
ervan van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 9: Betaling
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbiljet.
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