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Zitting van donderdag 19 december 2019

Huub Broers: Burgemeester
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Grégory Happart, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël Henen, 
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Maike Stieners: Algemeen directeur

4. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten: 
aanslagjaren 2020-2025

De raad

Gelet op artikel 170,§4, Grondwet

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen 

Gelet op 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)

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit

Gelet op de financiële toestand van de gemeente

Overwegende dat het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk de afvalberg van recyclagepapier sterk 
verhoogt

Gelet op de lasten die de ophaling en de verwerking van papierafval tot gevolg heeft

besluit

Stemmen voor: Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, 
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen

Stemmen tegen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:

Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 

 

Artikel 1 Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt er een 
gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten.



Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door 
de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken 
of aankopen. De opsomming is niet limitatief.

Het betreft uitsluitend de bedeling van drukwerken die niet voorzien zijn van een adres en 
kosteloos zijn voor de bestemmeling.

Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als 
zijnde geadresseerd.

Artikel 2 De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. 

Wanneer de verantwoordelijke uitgever geen aangifte heeft gedaan of niet gekend is, is de 
belasting solidair in afnemende volgorde verschuldigd door de genieter wiens naam, logo of 
embleem het niet-geadresseerde of gelijkgestelde product draagt, de opdrachtgever van de 
verdeler of de verdeler zelf.

Indien de verantwoordelijke uitgever een natuurlijk persoon is met als adresgegevens de 
maatschappelijke zetel of vestigingszetel van een rechtspersoon wordt de rechtspersoon als 
verantwoordelijke uitgever beschouwd.

Indien de verantwoordelijke uitgever in het buitenland is gevestigd is de belasting verschuldigd 
door de Belgische vestiging van de verantwoordelijke uitgever.

Is er geen Belgische vestiging dan is de belasting in afnemende volgorde verschuldigd door de 
genieter wiens naam, logo of embleem het niet-geadresseerde drukwerk of gelijkgesteld product 
draagt, de opdrachtgever van de verdeler of de verdeler zelf.

Artikel 3 De belasting bedraagt:

- € 0,01 per bedeeld exemplaar voor niet-geadresseerd drukwerk tot en met 10 gram

- € 0,02 per bedeeld exemplaar voor niet-geadresseerd drukwerk van meer dan 10 gram tot en 
met 25 gram 

- € 0,03 per bedeeld exemplaar voor niet-geadresseerd drukwerk van meer dan 25 gram tot en 
met 50 gram 

- € 0,04 per bedeeld exemplaar voor niet-geadresseerd drukwerk van meer dan 50 gram tot en 
met 100 gram

- € 0,05 per bedeeld exemplaar voor niet-geadresseerd drukwerk van meer dan 100 gram

Per verspreiding van dezelfde folder bedraagt de heffing minimum € 15.

Artikel 4 Volgende belastingplichtigen hebben recht op vrijstelling:

- wanneer de in artikel 2 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke 
partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke, provinciale of 
gemeentelijke en OCMW-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.

- voor drukwerken en gelijkgestelde producten van socio-culturele en sportverenigingen, erkende 
gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen met uitzondering van het 
drukwerk of gelijkgesteld product dat meer dan 50% van de bedrukte oppervlakte voor 
commerciële doeleinden heeft

- voor één verspreiding van drukwerk of gelijkgesteld product bij de opening van een nieuwe zaak 
of een heropening van een zaak na overname door nieuwe eigenaars

Artikel 5 De belastingplichtige moet binnen de dertig dagen na de verspreiding aangifte doen bij het 
gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de 
aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product.

Artikel 6 Bij gebrek aan aangifte binnen de in het vorige artikel vastgestelde termijn, of in geval van 
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.



Voor de berekening van de verschuldigde belasting wordt het aantal verspreide niet-
geadresseerd drukwerken forfaitair bepaald op basis van het aantal door Bpost geregistreerde 
brievenbussen op het grondgebied van de gemeente Voeren op 1 januari van het aanslagjaar.

Vooraleer wordt overgegaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college 
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de belasting 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 verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk 
voor te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met volgende belastingverhogingen, die 
eveneens worden ingekohierd:

• Eerste overtreding: 25% verhoging van de verschuldigde belasting;

• Tweede overtreding: 50% verhoging van de verschuldigde belasting;

• Vanaf de derde overtreding: 100% verhoging van de verschuldigde belasting.

De belastingverhoging bedraagt minimum € 15.

Een correcte aangifte herstelt de goede trouw in hoofde van de belastingschuldige volledig.

Artikel 7 De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 8 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 9 De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk of via e-mail aan 
info@devoor.be worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd binnen vijftien kalenderdagen na 
de indiening ervan.

Artikel 10 Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.

Namens de gemeenteraad

Bij verordening

(get.) Maike Stieners (get.) Rik Tomsin
Algemeen directeur Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen

Maike Stieners Huub Broers
Algemeen directeur Burgemeester

mailto:info@devoor.be

