Gemeenteraad
Zitting van 17 december 2019
Uittreksel

Jean-Pierre Deven: voorzitter;
Kurt Windels: burgemeester;
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen;
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD);
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse,
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy
Becquart: raadsleden;
Dominik Ronse: algemeen directeur
Goedkeuren van een belasting op het huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerde
publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi, kranten en gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025
De GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het Invorderingswetboek van 13 april 2019;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, met latere
wijzigingen, inzonderheid op artikel 10;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA), met latere wijzigingen;
Overwegende dat deze belasting tot doel heeft de aanbieders van ongeadresseerd (reclame)drukwerk te
ontmoedigen;
Overwegende dat deze belasting tot doel heeft de kosten van de overlast bij het verwerken van
ongeadresseerd drukwerk te compenseren volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
met
5 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse)
en
16 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht,
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde,
Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart)
Artikel 1 – Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, ten behoeve van de gemeente, een
gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde
producten overeenkomstig de belastingverordening die als bijlage bij de deze beslissing wordt gevoegd.
Artikel 2 – Deze belastingverordening treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
Artikel 3 – Deze beslissing wordt bekendgemaakt zoals decretaal voorzien.
Namens de gemeenteraad,
In opdracht,
De algemeen directeur,
(get.) ir. Dominik Ronse

De voorzitter,
(get.) Jean-Pierre Deven

Voor eensluidend afschrift, na delegatie,
Ingelmunster, 18 december 2019

ir. Dominik Ronse

Belastingverordening betreffende huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde
publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi, kranten en gelijkgestelde producten
NIET-GEADRESSEERDE PUBLICITEIT
1. BEPALINGEN EIGEN AAN DE BELASTING
Artikel 1
Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet‐geadresseerde drukwerken en
van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare
weg worden verspreid.
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 worden niet beschouwd als
zijnde geadresseerd.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de uitgever, of bij ontstentenis ervan, door de drukker, of bij ontstentenis
ervan, de verdeler. Als de uitgever, de drukker noch de verdeler gekend zijn, is de belasting verschuldigd
door de natuurlijke persoon of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het niet‐
geadresseerde drukwerk wordt gevoerd.
Artikel 3
De belastingtarieven van toepassing:


De belasting wordt standaard vastgesteld op 1,00 euro per 100 exemplaren per begonnen
honderdtal, evenwel met een minimale aanslag van 44 euro per verspreiding.



De belasting wordt vastgesteld op 2,50 euro per 100 exemplaren per begonnen honderdtal, evenwel
met een minimale aanslag van 110 euro per verspreiding voor elke folder met open formaat groter
dan A3 (lengte > 420 mm of breedte > 297 mm), elke folder die uit meer dan 1 vel papier bestaat,
elke brochure en de gelijkgestelde producten.

Onder folder wordt verstaan: drukwerk dat bestaat uit één vel papier dat één of meerdere keren is
gevouwen of meerdere bladen die eenmaal zijn gevouwen en in elkaar gevoegd zijn maar niet gebonden
zijn.
Onder brochure wordt verstaan: drukwerk dat bestaat uit meerdere vellen gevouwen papier, die in de
rug bijeengehouden worden (“gebrocheerd zijn”) met behulp van bijvoorbeeld nietjes, lijm of garen.
Onder open formaat wordt verstaan: formaat van een folder wanneer die volledig opengevouwen
wordt, het formaat van een brochure wanneer die geopend is.
Artikel 4
Er is een vrijstelling van belasting:
§1. De socio‐culturele organisatie en sportorganisaties die reclamebladen verspreiden waarover sprake
in artikel 1, worden vrijgesteld van deze belasting.
§2. 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 is van toepassing voor de volledige duur van de hinder.
Deze vrijstelling moet aangevraagd worden ten laatste 7 kalenderdagen voor de verspreiding van het
reclamedrukwerk bij het college van burgemeester en schepenen van Ingelmunster.
§3. Politiek drukwerk.
§4. Niet‐geadresseerd drukwerk van andere overheden.

Artikel 5
De belastingplichtige is gehouden ten laatste veertien dagen na de verspreiding 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 12 maanden.
Artikel 6
§1. Bij gebrek aan een aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
§2. Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn wordt
medegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van een forfaitair aantal verspreide exemplaren, gelijk
aan het totaal aantal bussen van de gemeente.
Dit aantal bussen wordt jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen op basis
van de gegevens ons verstrekt door de diensten van de Post op toestand van 1 januari van het aanslagjaar.
§3. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 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.
§4. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 7
De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100%. Het bedrag
van deze verhoging wordt ingekohierd.
2. SLOTBEPALINGEN
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en geschillenprocedure van provincie‐ en gemeentebelastingen.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 9
De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 10
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar
moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en 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.

