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Uittreksel 

 

 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 

Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Nadine Verheye: schepenen; 

Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 

Jan Defreyne, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, 

Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter, Rudi 

Debruyne: raadsleden; 

Dominik Ronse: algemeen directeur 

 

Goedkeuren van de aanpassing aan het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten 

 

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 belastingreglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019 waarbij een 

belasting wordt geheven 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; 

Gelet op artikel 2 van de belastingverordening: 

“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.”; 

Overwegende dat is gebleken dat de invordering van de belasting de facto bijna onmogelijk is als de 

belastingplichtige in het buitenland is gevestigd en zich onttrekt aan de betaling, zelfs al zijn ze door een 

rechtbank daartoe veroordeeld; 

Overwegende dat, Om een gelijke rechtsbedeling te bevorderen, de aanpassing van dit artikel aangewezen 

is; 

Op voorstel van de bevoegde schepen 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Artikel 2 van de belastingverordening wordt aangepast als volgt: 

“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 of niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de 

persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld. De drukker en de 

fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of 

product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.”. 

Artikel 2 – Er wordt een gecoördineerde versie van de belastingverordening als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Artikel 3 – Deze beslissing treedt in werking vanaf 1 januari 2023. 

Artikel 4 – Deze beslissing wordt bekendgemaakt zoals decretaal voorzien. 

 

Namens de gemeenteraad, 

In opdracht, 

De algemeen directeur,   De voorzitter, 

(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 21 december 2022 

 

ir. Dominik Ronse 


