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Zitting van 16.12.21

#Onderwerp : Belasting op de verdeling van reclame - hernieuwing en wijzigingen #

Openbare zitting

FINANCIËLE ZAKEN

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 13 december 2018 betreffende de belasting op de
verspreiding van reclame, uitvoerbaar geworden op 6 februari 2019, voor een termijn verstrijkend op 31
december 2021;
Overwegende het verslag van de Gemeenteontvanger van 29 november 2021 waarbij de keuze werd
gemotiveerd om het aantal geïnventariseerde brievenbussen in de gemeente te gebruiken in geval van
ambtshalve ingekohierde belastingen;
Overwegende dat de mogelijkheid die geboden wordt aan de belastingplichtigen om een regime van
forfaitaire belasting aan te vragen, een vereenvoudiging van de administratieve werkzaamheden toelaat en
dit zowel voor de belastingplichtigen als voor de gemeentelijke administratie;
Overwegende dat het bereiken van maximum één verdeling per maand kan worden beschouwd als
occasioneel;
Overwegende dat het bereiken van maximaal één verdeling per week kan worden beschouwd als regelmatig
en overwegende dat meerdere verdelingen per week moeten worden beschouwd als massaal;
Overwegende dat, opdat een correcte evenredigheid van de belasting dient gevrijwaard te worden, de
voorgestelde forfaits de mogelijkheid moeten bieden om een onderscheid te maken tussen occasionele,
regelmatige en massale distributies en dat dit onderscheid in de voorgestelde tarieven dient weerspiegeld te
worden;
Overwegende het verslag van de Gemeenteontvanger van 24 november 2021 waarbij de keuze van een
jaarlijkse belastingindexatie van 2% werd gemotiveerd;
Gelet op de financiële situatie van de gemeente en aangezien een budgettair evenwicht gewaarborgd moet
worden;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLUIT wat volgt:
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HOOFDSTUK I. - Belastinggrondslag
 
Artikel 1
Voor de dienstjaren 2022 tot 2024 inbegrepen wordt een belasting geheven op de huis aan huis bedeling van
bladen en kaarten met handelsdoeleinden, catalogussen, folders en dagbladen met publiciteit indien deze niet
nominatief geadresseerd zijn.
Onder « reclamebladen en kaarten » wordt verstaan: stukken die bestaan uit één blad (twee al dan niet
bedrukte bladzijden).
Onder « catalogussen, folders of dagbladen » wordt verstaan: stukken die uit meer dan één blad bestaan.
Onder « trimester » wordt verstaan: de periode van 01.01 tot 31.03, van 01.04 tot 30.06, van 01.07 tot 30.09
en van 01.10 tot 31.12.
Wordt uitsluitend belast, de bedeling die gratis gebeurt in hoofde van de bestemmelingen.
 
Artikel 2
Vallen onder toepassing van de onderhavige beschikkingen, de niet nominatief geadresseerde
reclamedrukwerken beschikbaar voor alle aankondigers of afkomstig van één handelaar of van een groep
handelaars die minder dan 40% niet publicitaire redactionele teksten bevatten.
Onder « redactionele teksten » dient men te verstaan:

geschreven teksten door journalisten in de uitoefening van hun beroep;
de teksten die, op het niveau van de bevolking van de gemeente, een sociale rol spelen en algemene

informatie verstrekken buiten de handelsinformatie of die een officiële informatie brengen van
algemeen belang ten voordele van het gezag of het algemeen welzijn zoals hulpdiensten, openbare
diensten, mutualiteiten, hospitalen, wachtdiensten (dokters, apothekers) of informatie van algemeen
nut zoals gemeentelijke informatie en algemene berichten van nationaal of internationaal belang;

algemeen of regionaal nieuws, over politiek, sport, cultuur, kunst, folklore, letterkunde of
wetenschappen en algemene niet commerciële informatie voor de gebruikers;

de informatie over erediensten, de aankondiging van activiteiten zoals feesten en kermissen,
schoolfeesten, activiteiten in jeugdhuizen en culturele centra;

de kleine niet commerciële aankondigingen van particulieren en notariële aankondigingen;
propaganda voor verkiezingen.

Worden aanzien als « publicitaire teksten » met handelsdoeleinden, de artikels:

waarin wordt gewezen hetzij expliciet, hetzij impliciet, op firma’s of bepaalde producten die onder
een rechtstreekse of verdoken wijze de lezer verwijzen naar handelsreclame;

die op een algemene wijze, betrachten om, firma’s, producten of diensten kenbaar te maken met het
oog op een uiteindelijke handelsovereenkomst.

HOOFDSTUK II. - Belastingplichtigen
 
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de uitgever van de drukwerken voorzien in vorige beschikkingen. De
verdeler van drukwerken onderworpen aan de belasting is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
 
HOOFDSTUK III. - Berekening van de belasting
 
Artikel 4
De aanslagvoeten worden als volgt vastgesteld:
 
1. Kaart en reclameblad kleiner dan of gelijk aan 1000 cm²:

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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€0,0131 per uitgedeeld exemplaar. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar
met een aanslagvoet van 2%:

2022: €0,0131
2023: €0,0134
2024: €0,0137

Iedere verdeling zal aanleiding geven tot een minimale heffing van €40,00;

2. Kaart en reclameblad groter dan 1000 cm²:

€0,0262 per uitgedeeld exemplaar. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar
met een aanslagvoet 2%:

2022: €0,0262
2023: €0,0267
2024: €0,0272

Iedere verdeling zal aanleiding geven tot een minimale heffing van €80,00;

3. Catalogus, folder of publiciteitskrant:

€0,0730 per uitgedeeld exemplaar. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar
met een aanslagvoet van 2%:

2022: €0,0730
2023: €0,0745
2024: €0,0760

Iedere verdeling zal aanleiding geven tot een minimale heffing van €220,00.

Artikel 5
Op schriftelijke aanvraag van de belastingplichtige, wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen
toegestaan, om een regime van driemaandelijkse forfaitaire belasting toe te kennen ter vervanging van
punctuele bijdragen.
 
Het regime van forfaitaire belasting blijft gelden tot schriftelijke herroeping door de belastingplichtige of
door het College van Burgemeester en Schepenen.
 
Artikel 6
De aanslag voor een driemaandelijkse forfaitaire belasting wordt als volgt vastgesteld:
 
1. Kaart en reclameblad kleiner dan of gelijk aan 1000 cm²:

Forfait 1: €800,96 per trimester, maximum één verdeling per week. Dit bedrag zal geïndexeerd
worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €800,96
2023: €816,98
2024: €833,32

Forfait 2: €240,29 per trimester, maximum één verdeling per maand. Dit bedrag zal geïndexeerd
worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €240,29
2023: €245,10

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
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• 

• 
• 
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•
• 

• 
• 
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2024: €250,00

Forfait 3: €8.009,75 per trimester, welk ook het aantal verdeelde exemplaren zijn gedurende het
trimester. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van
2%:

2022: €8.009,75
 2023: €8.169,95
2024: €8.333,35

2. Kaart en reclameblad groter dan 1000 cm²:

Forfait 1: €1.601,96 per trimester, maximum één verdeling per week. Dit bedrag zal geïndexeerd
worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €1.601,96
2023: €1.634,00
2024: €1.666,68

Forfait 2: €480,58 per trimester, maximum één verdeling per maand. Dit bedrag zal geïndexeerd
worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €480,58
2023: €490,19
2024: €499,99

Forfait 3: €16.019,53  per trimester, welk ook het aantal verdeelde exemplaren zijn gedurende het
trimester. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van
2%:

2022: €16.019,53
2023: €16.339,92
2024: €16.666,72

3. Catalogus, folder of publiciteitskrant:

Forfait 1: €4.405,37 per trimester, maximum één verdeling per week. Dit bedrag zal geïndexeerd
worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €4.405,37
2023: €4.493,48
2024: €4.583,35

Forfait 2: €1.321,61 per trimester, maximum één verdeling per maand. Dit bedrag zal geïndexeerd
worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €1.321,61
2023: €1.348,04
2024: €1.375,00

Forfait 3: €44.053,72  per trimester, welk ook het aantal verdeelde exemplaren zijn gedurende de
maand. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €44.053,72
2023: €44.934,79
2024: €45.833,49

Artikel 7
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§1. Iedere verdeling die het forfait overschrijdt welk door het College toegekend werd, zal door een
verklaring voor de belastingplichtige gestaafd worden. De aanslagvoet van de belasting toepasselijk voor
iedere verdeling die het forfait overschrijdt, is deze vermeld in artikel 4.
 
§2. Wanneer een forfait door het College van Burgemeester en Schepen toegelaten werd, wordt de
gelijktijdige verdeling van eenzelfde Franstalig en Nederlandstalig exemplaar beschouwd als één enkele
verdeling.
 
HOOFDSTUK IV. - De aangifte
 
Artikel 8
De belastingplichtige is er toe gehouden om vooraf, bij iedere distributie, een aangifte te doen bij het
gemeentebestuur, met vermelding van alle nodige inlichtingen betreffende de belasting samen met een
exemplaar van het te verspreiden drukwerk of daarmee gelijkgesteld product, alsook de volledige lijst van de
straten waar de uitdeling plaats heeft.
 
Artikel 9
Artikel 8 is niet van toepassing voor de belastingplichtigen die de toelating van een forfait gekregen hebben
van het College van Burgemeester en Schepenen en op voorwaarde dat het aantal verdelingen en hun
individuele formaat conform blijft aan het overeenstemmend forfait. Wanneer het aantal verdelingen het
forfait overschrijdt dat door het College toegekend werd, moet ieder bijkomend verdeling het voorwerp
uitmaken van een verklaring zoals voorzien in artikel 8.
 
Artikel 10
§1. De belastingbetaler is verplicht om de eventuele controle van zijn verklaring te vergemakkelijken, met
name door alle documenten en inlichtingen te verstrekken die hem met het oog hierop zouden gevraagd
worden. Bij gebrek aan aangifte of bij onjuiste of onvolledige aangifte vanwege de belastingschuldige zal de
belasting ambtshalve ingekohierd worden op basis van de elementen waarover het gemeentebestuur beschikt.
 
§2. Wanneer de verklaring betreffende het aangegeven aantal brievenbussen op het volledig grondgebied
van de gemeente onjuist of onvolledig is, zal de ambtshalve ingekohierde belasting verhoogd worden met
een bedrag dat gelijk is aan 10% van de verschuldigde belasting, gebaseerd op het aantal geïnventariseerde
brievenbussen in de gemeente, zijnde 8.500 brievenbussen. Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens
ingekohierd.
 
§3. In de andere gevallen wordt de ambtshalve ingekohierde belasting verhoogd met een bedrag dat gelijk is
aan de verschuldigde belasting, gebaseerd op het aantal geïnventariseerde brievenbussen in de gemeente,
zijnde 8.500 brievenbussen. Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.
 
HOOFDSTUK V. - De inning en de bezwaren
 
Artikel 11
De belasting wordt geheven via kohier. De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
 
HOOFDSTUK VI. - Diverse bepalingen
 
Artikel 12
Deze beraadslaging treedt in voege op 1 januari 2022.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.

3 bijlagen
20211129 - Ltr CBE Motivation nombre boites aux lettres CC211216.pdf, 20211124 - Ltr CBE Motivation
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taux indexation taxe CC211216.pdf, Taxe distribution pubs 2022-2024.pdf

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris, 
(g) Philippe Rossignol  

De Voorzitter van de Raad,  
(g) Marc Vande Weyer

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 20 december 2021

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

Philippe Rossignol  

De Burgemeester,

Christian Lamouline
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