
 
 

 

 
FINANCIEN - Gemeentebelastingen - Belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk - 

Aanslagjaren 2014 - 2019  

 
Dit belastingreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013 
 

 

 

Artikel 1.- Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de voor 

de bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter. 

 

Artikel 2.- De belasting is verschuldigd door de uitgever. De drukker en de verdeler zijn hoofdelijk en 

ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 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 de reclame bedoeld onder artikel 1 wordt gevoerd. 

 

Artikel 3.- De belasting wordt vastgesteld als volgt, per verspreid exemplaar: 

- 0,006 EUR voor publicaties waarvan de totale oppervlakte van de verschillende bladspiegels van de publicatie 

kleiner is dan of gelijk is aan 1.000 vierkante centimeter 

- 0,01 EUR voor publicaties waarvan de totale oppervlakte van de verschillende bladspiegels van de publicatie 

groter is dan 1.000 en kleiner is dan 3.000 vierkante centimeter; 

- 0,02 EUR voor publicaties waarvan de totale oppervlakte van de verschillende bladspiegels van de publicatie 

groter is dan 3.000 vierkante centimeter. 

Voor het bepalen van de hoger vermelde totale oppervlakte wordt per blad enkel de rectozijde meegerekend. 

 

Artikel 4.- Er wordt vrijstelling verleend voor de publicaties waarvan de verspreiding maximaal 6 keer per jaar 

gebeurt. 

 

Artikel 5.- De belastingplichtigen zijn gehouden bij het gemeentebestuur aangifte te doen. De aangifte dient 

alle inlichtingen te bevatten nodig voor het vestigen van de aanslag. 

Bij het ontbreken van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 

belastingplichtige van ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, 

onverminderd het recht van bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de 

belasting, betekent het college 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 

volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken. 

 

Artikel 6.- De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straf van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en 

worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening moet, 

op straf van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de 

datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat. 

 

Artikel 7.- De belasting is jaarlijks en ondeelbaar. 

 

Artikel 8.- De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier. De kohieren worden opgemaakt en 

uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 9.- De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 

 

 
(De integrale gemeenteraadsbeslissing kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden op financiën@zedelgem.be) 

 


