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Referte:

Agendanummer: 49

De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2009 houdende vaststelling
belasting op de kosteloze verspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde
publiciteitsmiddelen;
Gelet op de ecologische betrachtingen ten bate van het algemeen welzijn van de
bevolking in onze stad;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
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;
Gelet op de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen
van 18 juli 2008;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wettelijke en decretale bepalingen terzake;
BESLUIT:
Art. 1

Vanaf 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt, ten voordele
van de stad Bilzen, een belasting geheven op de verspreiding van
reclamebladen met handelskarakter en gelijkgestelde producten. Als
gelijkgesteld product wordt aangezien elke reclamedrager van gelijk welke aard
(monster, sticker, briefomslag, kalender enz.) die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdraagt of aanzet tot aankoop, gebruik of verhandeling van goederen, diensten
of transacties.

Art. 2

De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer de uitgever niet gekend
is, of indien hij in staat van onvermogen verkeert, wordt de belasting solidair in
afnemende orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter onder
wiens naam, logo of embleem de reclame gevoerd wordt.

Art. 3

De belasting wordt vastgesteld als volgt:
Voor de huis-aan-huisbedeling
a

Reclamebladen: € 0,00186 per verspreide bladzijde met een maximale
bladzijdegrootte van 645 cm², berekend over het aantal brievenbussen te
Bilzen, behoudens voorafgaandelijke verklaring door de uitgever van het te
bedienen aantal brievenbussen en de bestemmingszone. Elk ander
formaat wordt vergeleken en omgezet naar voornoemde bladzijdegrootte
ter bepaling van de totale oppervlakte van elk exemplaar en het
overeenkomstig belastingbedrag. Het eventueel oppervlaktesaldo wordt als
een volledige bladzijde belast. De minimum aanslag bedraagt € 25,00 per
uitgave, eender welk het aantal exemplaren bedraagt van de uitgifte. De
maximum aanslag bedraagt € 0,0186 per titel.

b

Gelijkgestelde producten: € 0,0186 per verspreid enkelvouig exemplaar,
berekend over het aantal brievenbussen in de stad, behoudens
voorafgaandelijke verklaring door de uitgever van het te bedienen aantal
brievenbussen in de bestemmingszone.
Als enkelvoudig exemplaar wordt aangezien elk(e) voorwerp, product of
reclamedrager dat (die) zich richt tot en/of afkomstig is van één
reclamevoerder. Briefomslagen met en samenvoegingen van folders,
stickers, monsters e.a. toebehorende of in het belang van één of meer
reclamevoerders worden belast volgens de inhoud.
De minimum aanslag bedraagt € 25,00 per uitgave, eender welk het aantal
exemplaren bedraagt van de uitgifte.

Andere vormen van reclameverspreiding
Door middel van aanbreng op eender welke wijze of ondergrond, hetzij op
openbaar domein of op plaatsen zichtbaar vanaf de openbare weg: € 0,0186
per bladzijde met een maximale bladzijdegrootte van 645 cm² of deel ervan, of
per gelijkgesteld product. De minimum aanslag bedraagt € 25,00 per uitgifte.
Als uitgifte wordt beschouwd de bedeling of verspreiding die zich maximum
over drie achtereenvolgende dagen uitstrekt op daartoe vooraf aangegeven
plaatsen en tijdstippen.
Art. 4

Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een blad geeft geen aanleiding tot
enige vermindering. Geen vrijstelling wordt verleend wanneer een al dan niet
minieme betaling of tussenkomst aan de verkrijgers van de reclamemiddelen
wordt gevraagd. Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke
adresvermelding geeft geen aanleiding tot vrijstelling.

Art. 5

Zijn van belasting vrijgesteld:
a

alle verspreidingen zoals voorzien onder artikel 1 die gebeuren met
medewerking van of onder impuls van socio-culturele verenigingen,
openbare instanties en politieke partijen en waarbij de opgenomen
publiciteit enkel bedoeld is om de kosten van de uitgave of van het
geviseerd project te helpen dekken.

b

de firma's voor het gebruik van de publiciteitsborden welke onder de
belasting op reclameborden vallen.

Kunnen een vrijstelling genieten van 60 % van het belastingbedrag: de belastingplichtigen die minimum 15 % van de totale uitgave
voorbehouden voor kosteloze opname van mededelingen en artikels met
betrekking tot sociale, caritatieve, maatschappelijke, culturele of sportieve
doeleinden ten behoeve van verenigingen en instellingen van plaatselijke of
algemene aard en waaruit zijzelf geen publicitair voordeel kunnen
betrekken.
De aftrek van deze vrijstelling gaat vooraf aan de vaststelling van de
maximale aanslag als bepaald onder artikel 3a.
c

Art. 6

de belastingplichtigen die in het Vlaamse gewest de reële kostprijs van de
inzameling en recyclage van het oud papier afkomstig van hun drukwerken
betalen via het fonds oud papier dat in het kader van de
milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen werd ingesteld.

De belastingplichtige is ertoe gehouden ten laatste 24 uren voor de verspreiding
aan het stadsbestuur, op de financiële dienst, de voor de aanslag noodzakelijke
gegevens te bezorgen, samen met een specimen van de uitgifte.
De belastingplichtige die vrijgesteld is overeenkomstig artikel 5c, moet binnen
de veertien dagen na de eerste verspreiding van het aanslagjaar, aangifte doen
bij het stadsbestuur. In deze aangifte verklaart hij dat hij aangesloten is bij het
fonds oud papier dat in het kader van de milieubeleidsovereenkomst
reclamedrukwerkafvalstoffen werd ingesteld en dat hij in het Vlaamse gewest
de reële kostprijs van de inzameling en recyclage van het oud papier afkomstig
van zijn drukwerken bij het fonds oud papier betaalt. Het fonds oud papier
maakt één keer per jaar, voor 15 mei, aan de gemeenten de lijst bekend van
haar leden die de reële kostprijs van de inzameling en de recyclage van hun
drukwerken betaald hebben.

Art. 7

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de
belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de
belastingaanslag, 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.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen
vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving om
zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het
aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de
belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling
schade te berokkenen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag
gelijk aan de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Art. 8

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de beëdigde
ambtenaren. De door hen opgestelde processenverbaal hebben bewijskracht
tot bewijs van het tegendeel.

Art. 9

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni
van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en
schepenen.

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel
beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.
Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. Het
aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld op het kohier ook de
verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar
kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de
instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de
vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst
gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement
krachtens welke de belasting is verschuldigd.
Art. 10 De belasting moet betaald zijn binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet. Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn,
worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 11 De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen een
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de
verzending van het aanslagbiljet of de verzending van de kennisgeving.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen worden ingediend en worden gemotiveerd. Het
bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan
het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal
daarvoor aanwijst.
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn
vertegenwoordiger en vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de
zetel van de belastingplichtige, alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en
een opgave van de feiten en middelen.
Het college van burgemeester en schepenen of het personeelslid dat zij
speciaal daarvoor aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien
kalenderdagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in zijn bezwaarschrift
heeft gevraagd, zal de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd
worden op een hoorzitting.
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële
missingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de
gemeenterekening van het aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft,
niet goedgekeurd werd.
Art. 12 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk
toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van
15 juli 2005, zoals gewijzigd.
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(get.) Kristien Schoofs
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