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OPENBARE ZITTING – PUNT 4D - BELASTING OP DE VERSPREIDING VAN NIET-

GEADRESSEERDE RECLAMEDRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN - HERNIEUWING 

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

- 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, en latere wijzigingen; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012, met 

latere wijzigingen, tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 

het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA°. 

- Gelet op het feit dat de tarieven niet meer werden gewijzigd sinds 

30/12/2015; 

- Overwegende dat de looptijd van deze belasting verstrijkt op 31 december 

2016 zodat deze dient te worden hernieuwd; 

- Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente er toe noodzaakt 

tot invoering van rendabele belastingen; 

- Overwegende dat een indexaanpassing van 1,7 % wordt toegepast en dat de 

tarieven worden afgerond. 

- Na beraadslaging,  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde 

reclamedrukwerken 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 stalen en 

reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of 

transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen.  De opsomming is niet 

limitatief. 

De belasting wordt gevestigd op elk afzonderlijk te onderscheiden entiteit, 

ook al zijn de publicaties gebundeld en/of verpakt. 



Artikel 2: - De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of 

rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om te drukken, of die 

opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren. 

Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig artikel 5 of 

niet gekend is, wordt de belasting gevestigd lastens de persoon die op het 

drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld. 

Indien ook de verantwoordelijke uitgever niet gekend is, dan is 

respectievelijk de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, 

logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid en de drukker 

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

Artikel 3: - De belasting wordt vastgesteld als volgt: 

 

a. voor de niet-geadresseerde reclamedrukwerken: 

Een forfaitair bedrag: AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

per schijf van 100 bedeelde 

exemplaren voor een reclamedrukwerk 

van max. 2 pagina’s 

1,00 EUR 1,02 EUR 1,04 EUR 

per schijf van 100 bedeelde 

exemplaren voor een reclamedrukwerk 

van max. 4 pagina’s 

2,01 EUR 2,05 EUR 2,08 EUR 

per schijf van 100 bedeelde 

exemplaren voor een reclamedrukwerk 

van meer dan 4 pagina’s 

3,03 EUR 3,08 EUR 3,13 EUR 

 

b. voor de gelijkgestelde producten: 

Een forfaitair bedrag: AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

per schijf van 100 bedeelde 

exemplaren  

1,00 EUR 1,02 EUR 1,04 EUR 

 

Behoudens andersluidende aangifte bestaat een bedeling over het ganse 

Zelzaatse grondgebied uit 6116 exemplaren. 

Artikel 4: - Van de belasting zijn vrijgesteld: 

 de publiekrechtelijke personen; 

 de vormings- en onderwijsinstellingen; 

 de verenigingen zonder winstoogmerk voor zover zij sociale en/of culturele 
doeleinden nastreven en het drukwerk met het oog op deze doeleinden wordt 

verspreid; 

 de door het gemeentebestuur van Zelzate erkende adviesraden; 

 de politieke partijen; 

 de kandidaten bij de gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, federale of 
Europese verkiezingen; 

 de overlijdensberichten. 

Artikel 5: - De belastingplichtige is gehouden ten laatste de dag vóór de dag 

waarop de verspreiding aanvangt, hiervan aangifte te doen bij het 

gemeentebestuur met het door de gemeente Zelzate ter beschikking gestelde 

aangifteformulier, en alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te 

verstrekken. 

De aangifte bevat minstens de datum van bedeling, een bondige beschrijving 

van het exemplaar en bij drukwerken, het aantal pagina’s. 



Voor de periodieke verspreiding moet de aangifte ten laatste de dag vóór de 

dag waarop de eerste verspreiding aanvangt, aan het gemeentebestuur worden 

overgemaakt.  Deze aangifte kan gelden voor de daaropvolgende verspreidingen. 

Artikel 6: - Bij gebrek aan aangifte binnen de hiervoor vastgestelde termijn 

of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 

belastingplichtige ambtshalve belast overeenkomstig artikel 3, onverminderd 

het recht van bezwaar en beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de 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 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 van de derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving 

om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Artikel 7: - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat 

vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester 

en schepenen. 

Artikel 8: - De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de 

verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 9: - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24 

december 1996 zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van 

de belastingen), hoofdstuk I (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en 

controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 7 tot 9bis(invordering 

van de belasting waaronder de nalatigheidintresten en de moratoire intresten; 

rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van de wet op de 

inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit 

van dit wetboek (betreft onder meer de verjaring en de vervolgingen) van 

toepassing voor zoverre zij met name niet de belastingen op de inkomsten 

betreffen.  

Artikel 10: - Degenen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een 

bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Grote 

Markt 1 te 9060 Zelzate. 

Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, met redenen omkleed zijn, gedagtekend 

en ondertekend door de belastingplichtige of diens vertegenwoordiger. Het 

moet overhandigd of per post verzonden worden. De bezwaartermijn bedraagt 

drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.  

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift. Een ontvangstbewijs wordt 

afgeleverd. 

Artikel 11: - Door het college van burgemeester en schepenen worden 

personeelsleden van de gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle 

of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de 

toepassing van dit belastingreglement. De door hen opgestelde processen-

verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 12: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden 

voor kennisneming. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

28 december 2016 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

In opdracht: 

Guy Verbuyst Martin Acke 

Gemeentesecretaris Voorzitter 


