Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

30 december 2013
Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet,
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx, schepenen; Bernard
Heens, Frans Ryde, Georges Declercq, Geert Vandewynckel, Frans Durnez, Luc
Caenepeel, Luc Snaet, Nicole Demuynck, Geert Debergh, Dirk Baekelandt, Bart
Vanacker, Carla Cardinael, gemeenteraadsleden; Sigurd Verstraete, gemeentesecretaris.

Agenda:
Openbare zitting. 9. Gemeentebelasting: Belasting op de huis-aan-huis verspreiding
van drukwerken met handelskarakter voor de jaren 2014-2016.
De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 §2, 15° en 252 t.e.m. 259;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en haar latere wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gehoord raadslid Bernard Heens die stelt dat zijn fractie deze belastingsverhoging niet zal goedkeuren;
Gehoord burgemeester Marc Lewyllie die stelt dat er reeds lang geen aanpassing van het tarief meer
gebeurde en dat het dus eerder een indexering is;
Gehoord de opmerking van raadslid Geert Debergh over het aantal bussen;
Gaat over tot de stemming :
Brengen een ja-stem uit : Marc Lewyllie, Wieland De Meyer, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde
Stragier, Frans Ryde, Luc Caenepeel, Doise Bert, Dirk Baekelandt, Bart Vanacker, Georges Declercq,
Ward Dierickx en Etienne Cloet;
Brengen een neen-stem uit: Geert Vandewynckel, Carla Cardinael, Geert Debergh, Frans Durnez, Nicole
Demuynck, Luc Snaet en Bernard Heens.
Besluit : met 12 ja stemmen en 7 neen stemmen
Artikel 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2016 een belasting geheven op het
huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten
op het grondgebied van de gemeente Heuvelland.
Artikel 2. Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid
te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere
elementen en die erop gericht is een potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik
te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.
Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk
welke aard tot gebruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst. Onder
huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het
drukwerk zonder adressering in de brievenbussen van woningen, zonder dat de
bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft betoond.
Artikel 3. De belasting is verschuldigd telkens er een huis-aan-huis verspreiding van
reclamedrukwerk of een daarmee gelijkgesteld product plaatsvindt ook al gebeurt de
verspreiding slechts in een deel van de gemeente.
Artikel 4. De belasting wordt vastgesteld op 0,015 EUR per verspreid exemplaar.
Artikel 5. De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld :
- publicaties van publiekrechtelijke personen;
- publicaties van socio-culturele en sportverenigingen;
- publicaties waarvan de bedrukte oppervlakte voor 25 % ingenomen wordt door
tekst zonder handelskarakter.
- publicaties kleiner of gelijk aan A4 met maximum 2 bladzijden.
Artikel 6. De belasting is verschuldigd door de uitgever of de verspreider of, indien die niet
gekend zijn, door diegene onder wiens handelsnaam, logo of embleem, de reclame
wordt gevoerd.
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Artikel 7.

De belastingsplichtigen zijn gehouden bij het gemeentebestuur voorafgaand aangifte
te doen uiterlijk op de laatste werkdag voor elke verspreiding van de onder artikel 2
bedoelde reclame op het daartoe voorbestemd formulier dat op verzoek aan de
belastingplichtige ter beschikking wordt gesteld door het gemeentebestuur. De
aangifte dient alle inlichtingen te bevatten nodig voor het vestigen van de aanslag.
Van ieder te verspreiden reclameblad of gelijkgesteld product dient bij de aangifte
een specimen gevoegd te worden. Indien de belastingplichtige nalaat het aantal
verspreide exemplaren aan te geven worden voor elke deelgemeente waar er
bedeling vastgesteld werd volgende aantallen toegepast:

- De Klijte: 222 bussen
- Dranouter: 312 bussen
- Kemmel: 518 bussen
- Loker: 262 bussen
- Nieuwkerke: 679 bussen
- Westouter: 675 bussen
- Wijtschate: 872 bussen
- Wulvergem: 115 bussen
Artikel 8. Bij gebreke van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste
of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de
gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van
bezwaar of 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 voor te dragen. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd
met een bedrag gelijk aan de ontdoken belasting.
Artikel 9. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 10. De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet
van 30 mei 2008 en haar latere wijzigingen.
Artikel 11. Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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