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Aanwezig:

Peremans Steven - voorzitter
Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Somers Edwin, Van Osselaer Jurgen, Verstrepen Liesbeth, Patteet Guy, Verhaert
Dirk, Pacquée-Rombouts Maria, Michielsens Philippe, Plasmans Pia, Matthys
Annemie, Carpentier Inge, Kelders Lieve, Boeckxstaens Roger, Antonissen Koen,
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Sysmans Emiel - secretaris

12. Belasting op verspreiding van reclamedrukwerk
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de vraag van dhr. J. Van Osselaer wat er gebeurt met de reclame die in een plasticfolie
wordt aangeboden. Wordt dit eenmaal aangerekend of gebeurt dit per folder die in het pakketje zit,
waarop schepen L. Wouters antwoordt dat het per folder is, met uitzondering van de vrijgestelde A4 (1
blad, 2 bladzijden). Dhr. D. Verhaert vraagt hoe men dit gaat controleren en wat met de politieke
partijen, waarop de schepen antwoordt dat het personeel dit controleert (niet alleen in de brievenbus
van het gemeentehuis) en dat de politieke partijen niet zijn vrijgesteld;
Gelet op het amendement van dhr. J. Van Osselaer voor een vrijstelling voor politieke partijen omwille
van de informatieve taak van de partijen. Het amendement wordt verworpen met 12 stemmen, tegen 9
(Liesbeth Verstrepen, Maria Rombouts, Philippe Michielsens, Inge Carpentier, Jurgen Van Osselaer,
Dirk Verhaert, Agnes Van Mechelen, Edwin Somers en Guy Patteet);
Beslist met 12 stemmen voor, tegen 9 (Liesbeth Verstrepen, Maria Rombouts, Philippe Michielsens,
Inge Carpentier, Jurgen Van Osselaer, Dirk Verhaert, Agnes Van Mechelen, Edwin Somers en Guy
Patteet)
Art.1. Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de
gemeente een belasting geheven op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee
gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente Wijnegem
Art.2. Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven
aan commerciële 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 gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk
welke aard die aanzetten tot gebruik van het aangewezen product of de aangeboden dienst. Onder
huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk zonder
adressering in de brievenbussen van woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief
heeft betoond.
Art.3. De belasting is verschuldigd telkenmale er een huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk
of een daarmee gelijkgesteld product plaatsvindt.
Art.4. De belasting bedraagt 0,02 euro per exemplaar met een minimum van 120,00 euro per
bedeling.
Art.5. De volgende publicatie zijn van de belasting vrijgesteld:
1. publicaties van publiekrechtelijke personen;
2. publicaties van socio-culturele en sportverenigingen;
3. publicaties kleiner of gelijk aan A4 formaat met maximum 2 bladzijden.
Art.6. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die geldt als de
verantwoordelijk uitgever van het betreffende reclamedrukwerk. Wanneer deze verantwoordelijke
uitgever niet gekend is, is de belasting verschuldigd door diegene onder wiens handelsnaam, logo of
embleem, de reclame wordt gevoerd.
Art.7. De belastingplichtigen zijn er toe gehouden aangifte te doen van de belastbare elementen 2
dagen voor de datum waarop de verspreiding wordt aangegeven van het reclamedrukwerk of
vergezeld zijn van een specimen van het te verspreiden drukwerk of daarmee gelijkgesteld product.
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Art.8. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste of onvolledige of
onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtswege ingekohierd overeenkomstig artikel 7 van
het decreet van 30 mei 2008. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag
gelijk aan de ontdoken belasting.
Art.9. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art.10. De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake,
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Art.11. De bevoegde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op dit reglement vast te stellen.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens de gemeenteraad.
get. E. Sysmans
secretaris

get. S. Peremans
voorzitter
Voor gelijkvormig afschrift,

E. Sysmans
gemeentesecretaris
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