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Uittreksel uit de notulen 
van de Gemeenteraad

Zitting van 22 december 2022

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad,
Vander Meeren Luc, Burgemeester,
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, 
Fonteyne Kurt, Schepenen,
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 
Van De Populiere Marleen, Maes Marie, De Wulf Nico, Baert Leen, Dirk Lelieur, 
Raadsleden,
Buysschaert An, Algemeen directeur

13. ALGEMENE FINANCIERING Belastingen/niet-fiscale aangelegenheden. 
Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en 
van gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025. 
Opheffen van de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019. Vaststelling 
van de belasting voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025.

Juridische grondslag
De Grondwet, artikel 70 § 4.

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41.

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (Materialendecreet), met latere wijzigingen.

Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere 
wijzigingen.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen.

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende de vestiging van een gemeentebelasting 
op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten voor de 
aanslagjaren 2020 tot en met 2025.

Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2021 ter aanpassing van artikel 9 en schrapping van de 
artikelen 10, 11 en 13 van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende de vestiging 
van een gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 
gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.

Feiten en context
Het ongevraagd en systematisch verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde 
producten in alle brievenbussen of op de openbare weg is nadelig voor het milieu, verhoogt het volume 
papierafval en brengt bijkomende kosten van onder meer afhaling en verwerking met zich mee.

De verspreiders van deze drukwerken en gelijkgestelde producten betalen een belasting op basis van 
het gewicht en het aantal verspreide exemplaren. Het doel is om deze verspreiders bewuster te maken 
en te doen nadenken over de hoeveelheid van drukwerken die ze verdelen en over alternatieve 
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manieren om de boodschap over te brengen, en om zo de hoeveelheid afval te verminderen. Dit komt 
ten goede aan de gemeente en haar inwoners omdat er minder afval opgehaald, afgevoerd en verwerkt 
moet worden. 

Het principe ‘de vervuiler betaalt’, de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het 
budget in evenwicht te houden indachtig, is het gerechtvaardigd om een billijke tussenkomst te vragen 
in de vorm van een gemeentebelasting op de bedeling op het grondgebied van de gemeente van niet-
geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. 

Een belasting met een differentiatie op basis van het gewicht van het drukwerk en rekening houdend 
met het aantal verspreide exemplaren komt het best tegemoet aan het opzet en doel ervan. 
Belastingplichtigen die spontaan de vereiste aangifte verrichten genieten een lager tarief dan diegenen 
die hiertoe slechts na een schriftelijke aanmaning overgaan of zelfs helemaal in gebreke blijven, met 
een ambtshalve inkohiering tot gevolg.

De gemeenteraad keurde in zitting van 19 december 2019 het belastingreglement goed voor de 
aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Na evaluatie is het aangewezen om het reglement bij te sturen 
zodat de invordering vlotter verloopt. Er werden bezwaren ingediend die bovendien tot procedures voor 
de rechtbank leidden, welke momenteel nog lopende zijn. In het huidige reglement is enkel de 
opdrachtgever tot het drukken of de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk voor de betaling van de 
belasting. Dit wordt nu uitgebreid met hoofdelijke aansprakelijkheid voor de drukker en de fysieke of 
rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product verspreid 
wordt.

Publicaties van publiekrechtelijke rechtspersonen, vormings- en onderwijsinstellingen, verenigingen die 
sociale en/of culturele doeleinden nastreven, door het gemeentebestuur erkende adviesraden en 
verenigingen van Wortegem-Petegem, die bedoeld zijn om de inwoners te informeren over 
aangelegenheden van openbaar nut of hun activiteiten, worden vrijgesteld.

Om het democratisch discours maximale kansen te geven wordt propaganda voor de verkiezingen 
vrijgesteld van de belasting, voor zover de drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid worden in 
de periode tussen de in de betreffende kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling van de 
voordrachten van de kandidaten en de dag van de verkiezing. 

Financiële aspecten
De inkomsten worden geregistreerd onder de jaarbudgetrekening BD2-D04-A1/0020-00/7342400/
GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.

BESLUIT: 16 stemmen voor (Desloovere Koen, Vander Meeren Luc, Nachtegaele Veerle, 
Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Dhondt Willy, 
Van Der Straeten Nicole, Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, 
Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes Marie, De Wulf Nico, 
Baert Leen, Dirk Lelieur)

1 stem tegen (Van Driessche Gert)

Art.1. Opheffing
Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende de vestiging van een 
gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 
gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt opgeheven vanaf 
1 januari 2023.

Art.2. Heffingstermijn en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de 
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht of 
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.

Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd 
als zijnde geadresseerd.
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De belasting wordt gevestigd op elke afzonderlijk te onderscheiden entiteit, ook al zijn de 
publicaties gebundeld en/of verpakt.

Art.3. Belastingplichtige
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.

De verantwoordelijke uitgever, de drukker of producent van de gelijkgestelde producten en de 
fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of 
product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Art.4. Berekeningsgrondslag en tarief
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. Vrijstellingen
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.
Er is vrijstelling van de belasting wanneer de opdracht tot drukken of produceren uitgaat van 
politieke partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke, 
provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst 
voorkomen, en dit voor zover de drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid worden in de 
periode tussen de in de betreffende kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling van 
de voordrachten van de kandidaten en de dag van de verkiezing.

Art.6. Aangifteplicht
Elke belastingplichtige moet ten laatste binnen de veertien kalenderdagen na de verspreiding 
een aangifte indienen bij het gemeentebestuur. Ingeval van periodieke verspreidingen kan een 
aangifte binnen de veertien dagen na de eerste verspreiding ook gelden voor de 
daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar.
Als aangiftedatum geldt de postdatum of (bij afgifte) de datum vermeld op het ontvangstbewijs. 
Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan 
wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

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 op de gemeentelijke website of wordt op eenvoudig verzoek toegestuurd.

Van ieder verspreid drukwerk of gelijkgesteld product dient bij de aangifte een specimen te 
worden gevoegd.

Art.7. Ambtshalve belasting
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve belast worden, onverminderd het 
recht van bezwaar en beroep.

Bij ambtshalve inkohiering worden de tarieven vermeld in artikel 4 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.
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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 kalenderdagen te rekenen vanaf de 
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk 
voor te dragen. 

Art.8. Invordering
De belasting wordt semestrieel ingevorderd bij wijze van inkohiering. Het kohier wordt 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

Art.9. Betaling
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. Bezwaar
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen de aanslag. Het 
bezwaar moet schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, 
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, en moet ondertekend en gemotiveerd zijn.

Deze indiening moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving 
van de aanslag. 

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, dient hij daar 
uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.

Namens de gemeenteraad,

De Algemeen directeur De Voorzitter gemeenteraad,

get. Buysschaert An get. Desloovere Koen

Voor eensluidend afschrift,

De Algemeen directeur, De Voorzitter gemeenteraad

Buysschaert An. Desloovere Koen.
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