
 

 

FINANCIEN 
Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd 
drukwerk met handelskarakter - Aanslagjaren 2020 -2025 

 

Datum vaststelling beslissing door gemeenteraad: 19 december 2019 
Datum bekendmaking beslissing op website: 24 december 2019 

Artikel 1.- Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd 
op de voor de bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde 
drukwerken met handelskarakter. 
 

Artikel 2. Definities  

Onder drukwerk wordt verstaan, bedrukt papier of karton (o.a. folders, brochures, kranten, 
catalogi, flyers, en dergelijke meer).   
Onder drukwerk met handelskarakter wordt verstaan elke publicatie die ertoe strekt bekendheid 

te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen, zoekertjes en andere 

elementen, die erop gericht is een potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik te maken van de 

diensten en/of producten van de adverteerder. 
Onder verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk zonder 
adressering in de brievenbussen van woningen of gebouwen, zonder dat de bestemmeling 

hiervoor enig initiatief heeft betoond of het verspreiden op de openbare weg.   

Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als 

zijnde geadresseerd. 
Het aantal brievenbussen dat de gemeente telt, zal jaarlijks worden vastgesteld door het college 

van burgemeester en schepenen op basis van bevolkingsevolutie gemeente Zedelgem – toestand 

aantal gezinnen op 1 januari van het aanslagjaar. 
 

Artikel 3.- De belasting is verschuldigd door de uitgever of de verspreider, of, indien die niet 

gekend zijn, door diegene onder wiens handelsnaam, logo of embleem het drukwerk wordt 
verspreid. De fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het 

drukwerk wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Indien 
een drukwerk betrekking heeft op meerdere fysieke of rechtspersonen onder wiens naam, 

handelsnaam, logo of embleem het drukwerk wordt verspreid, is elk van deze fysieke of 

rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van de belasting in zijn geheel. 
 

Artikel 4.- 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 

- 0,015 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; 
- 0,025 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 recto zijde 

meegerekend. 
 

Artikel 5.- Er wordt vrijstelling verleend voor de drukwerken  waarvan de verspreiding maximaal 6 
keer per jaar gebeurt door dezelfde belastingplichtige zoals bedoeld in artikel 3. Indien de 



belastingplichtige meer dan zes kosteloze verspreidingen van niet-geadresseerde drukwerken per 
aanslagjaar uitvoert, zullen alle kosteloze verspreidingen van niet-geadresseerde drukwerken, 

gedaan tijdens dat aanslagjaar, worden belast. 
 

Artikel 6.- De belastingplichtigen zijn gehouden aangifte te doen bij het gemeentebestuur, ten 

laatste op 31 januari volgend op het aanslagjaar.  
De aangifte dient alle inlichtingen te bevatten nodig voor het vestigen van de aanslag (aantal 
weken van verspreiding – grootte van de folder – totale oplage).  

Bij gebrek aan een aangifte binnen de voormelde aangiftetermijn of in geval van onvolledige, 

onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige van ambtswege worden belast 
volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt. In geval van een onvolledige, 
onjuiste of onnauwkeurige oplage wordt het forfait van het volledig aantal brievenbussen van de 

gemeente Zedelgem volgens de  gegevens van de Zedelgemse bevolkingsevolutie op 1 januari van 
het aanslagjaar aangerekend (ongeacht de verdeling niet is gebeurd in alle deelgemeenten). 

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 kalenderdagen te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van verzending 

van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk over te maken. 
 

Artikel 7.- De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier. De kohieren worden 
opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Artikel 8.- De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na verzending van het 

aanslagbiljet. 
 

Artikel 9.- De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet 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. 

De procedure verloopt in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 

Artikel 10.- Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 
 

Artikel 11.- Het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 
288 van het decreet lokaal bestuur. 
 

Artikel 12.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter 
kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017 en latere wijzigingen. 

 

 
 


