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GELIJKGESTELDE PRODUCTEN. AANSLAGJAREN 2020 TOT EN MET 2025. GEMEENTERAADSBESLUIT
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GECOÖRDINEERDE VERSIE.
Art.1.

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten,
ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden
verspreid.
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle door de adverteerder
aangeboden stalen en reclamedragers die aanzetten tot gebruik, verbruik of aankoop van
diensten, producten of transacties.
De opsomming is niet limitatief.
Worden eveneens gelijkgesteld met reclamedrukwerken: alle stalen, flyers, folders en
dragers, aangeboden door de politieke partijen en door de kandidaten van die partijen bij
de gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, federale of Europese verkiezingen, ongeacht of
ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet
beschouwd als zijnde geadresseerd.

Art.2. De belasting wordt gevestigd op elke afzonderlijk te onderscheiden entiteit, ook al zijn de
publicaties gebundeld en/of verpakt.
Art.3. De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die aan de drukker
opdracht gaf om te drukken of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te
produceren.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 6 of niet gekend is,
is de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke
uitgever wordt vermeld.
Art.4. De belasting is verschuldigd per bedeeld exemplaar.
Het tarief bedraagt 0,005 euro per bedeeld exemplaar voor drukwerk met een gewicht tot
en met 20 gram.
Voor drukwerk met een gewicht van meer dan 20 gram wordt per aangesneden schijf van
20 gram een bedrag van 0,005 euro per bedeeld exemplaar aangerekend.
De aan te rekenen bedragen worden naar boven afgerond op de eerstvolgende eurocent.
Per verspreiding bedraagt de heffing minimum 25,00 euro.
Art.5. Van de belasting zijn vrijgesteld:
- de publiekrechtelijke rechtspersonen;
- de vormings- en onderwijsinstellingen;
- de verenigingen voor zover zij sociale en/of culturele doeleinden nastreven en het drukwerk met het oog op deze doeleinden wordt verspreid;
- de door het gemeentebestuur erkende adviesraden;

-

de verenigingen van Wortegem-Petegem;
de overlijdensberichten.

Art.6. De belastingplichtige is gehouden, ten laatste de dag waarop de verspreiding aanvangt,
hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur en alle voor de aanslag noodzakelijke
gegevens te verstrekken.
Voor de periodieke verspreiding moet de aangifte ten laatste de dag waarop de eerste
verspreiding aanvangt aan het gemeentebestuur worden overgemaakt.
De aangifte dient alle inlichtingen te bevatten, nodig voor het vestigen van de aanslag. Een
daartoe bestemd formulier wordt door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld van
de belastingplichtigen.
Van ieder verspreid drukwerk of gelijkgesteld product dient bij de aangifte een specimen te
worden gevoegd.
Art.7. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste
of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast, onverminderd
het recht van bezwaar en beroep.
De tarieven overeenkomstig artikel 4 worden verdubbeld en op minimum 50,00 euro
gebracht in de gevallen opgesomd in het eerste lid, namelijk indien er geen of een
laattijdige, onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte overeenkomstig artikel 6 werd
gedaan.
Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn
wordt meegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van het forfaitair aantal
verspreide exemplaren dat bepaald wordt op 2.850.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling, zullen de motieven om gebruik
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting aan de
belastingplichtige per aangetekend schrijven betekend worden.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen, volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Art.8. De belasting wordt semesterieel ingevorderd bij wijze van inkohiering. Het kohier wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Het
kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met invordering belaste
financieel directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.
Art.9. [aangepast ingevolge gemeenteraadsbesluit d.d. 21 december 2021]
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Bij
een niet-betaling binnen deze wettelijke termijn van 2 maanden wordt een 1ste aanmaning
verzonden. Volgt hierop nog steeds geen betaling dan wordt een 2de aanmaning verzonden.
Deze laatste aanmaning vermeldt dat, bij een niet-betaling binnen de gestelde termijn, een
bevel tot betaling betekend wordt door de gerechtsdeurwaarder en de kosten hiervoor ten
laste zijn van de schuldenaar..
Art.10. [geschrapt ingevolge gemeenteraadsbesluit d.d. 21 december 2021]
Art.11. [geschrapt ingevolge gemeenteraadsbesluit d.d. 21 december 2021]

Art.12. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe 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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art.13. [geschrapt ingevolge gemeenteraadsbesluit d.d. 21 december 2021]
Art.14. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

gemeentelijke

website,

Art.15. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register.
Art.16. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke
overheid.

