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GEMEENTEBELASTING OP DE VER-
SPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERD 

RECLAMEDRUKWERK EN DAARMEE 
GELIJKGESTELDE PRODUCTEN 

 
 
Artikel 1 – Heffingstermijn 
Voor een termijn die aanvangt op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025, wordt ten behoeve van de 
stad Sint-Niklaas jaarlijks een gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en 
daarmee gelijkgestelde producten geheven. 
 
Artikel 2 – Toepassingsgebied 
§ 1. Terminologie 

A. Reclamedrukwerken: 
Elke publicatie die ertoe strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, 
merknamen en andere elementen en die erop gericht is potentiële klanten ertoe te bewegen gebruik 
te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder. 

B. Gelijkgestelde producten: 
De stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten tot gebruik van het aangeprezen 
product of de aangeboden dienst. 

C. Niet-geadresseerd: 
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt beschouwd als niet-
geadresseerd. 

D. Verspreiding: 
Het bedelen in brievenbussen evenals het ter beschikking stellen van niet-geadresseerde 
reclamedrukwerken of gelijkgestelde producten op het openbaar domein, zoals onder meer door 
aanbod in een display. 

§ 2. Belastbaar feit 
De belasting wordt geheven op elke verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken of van 
gelijkgestelde producten. 

 
Artikel 3 – Berekeningsgrondslag 
§ 1. De belasting is verschuldigd op het moment van verspreiding van het niet-geadresseerd reclamedrukwerk 

of van het gelijkgesteld product. 
De belasting wordt berekend op basis van het gewicht van het reclamedrukwerk of het gelijkgesteld 
product en per verspreiding.  
De verspreiding van hetzelfde reclamedrukwerk of gelijkgesteld product gespreid over een tijdsverloop 
wordt als één verspreiding beschouwd. 

§ 2. Tevens wordt rekening gehouden met het volgende: 
A. Indien de drukwerken minstens 20 verschillende adverteerders opnemen en een vast redactioneel 

gedeelte hebben van wachtdiensten, agenda’s, kleine aankondigingen van particulieren en/of 
streeknieuws, wordt het belastbaar gewicht van het reclamedrukwerk beperkt tot 30 % van het 
effectief gewicht. 

B. Voor het bedelen in brievenbussen wordt de belasting berekend op basis van volgende forfaitaire 
aantallen van verspreide exemplaren: 

 Toestand 01-01-2020 
a) Sint-Niklaas 18.654 exemplaren 
b) Belsele 3.834 exemplaren 
c) Nieuwkerken 2.447 exemplaren 
d) Sinaai 2.321 exemplaren 
Deze aantallen zullen aangepast worden door het college van burgemeester en schepenen, telkens 
het stadsbestuur de nieuwe aantallen heeft bekomen van de diensten van bpost. 

C. Voor het verspreiden op het openbaar domein via aanbod in een display wordt de belasting 
berekend op basis van een forfaitair aantal verspreide exemplaren van 350 exemplaren per display. 
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D. Voor zowel het bedelen in brievenbussen als het verspreiden op het openbaar domein via aanbod in 
een display van hetzelfde reclamedrukwerk of gelijkgesteld product bedraagt de belasting de som 
van de op basis van A, B en C hiervoor toepasselijke berekeningen. 

 
Artikel 4 – Tarieven 
De belasting bedraagt voor een reclamedrukwerk of een gelijkgesteld product: 
• van 0 gram tot en met 10 gram  gratis 
• van 10 gram tot en met 20 gram 0,0125 EUR per verspreid exemplaar 
• van 20 gram tot en met 50 gram 0,0150 EUR per verspreid exemplaar 
• van 50 gram tot en met 100 gram 0,0175 EUR per verspreid exemplaar 
• vanaf 100 gram 0,0225 EUR per verspreid exemplaar 
De minimumbelasting bedraagt in elke gewichtscategorie 
(met uitsluiting van de categorie van 0 gram tot en met 10 gram) 50,0000 EUR per verspreiding 
 
Artikel 5 – Belastingplichtige 
De belastingplichtige is de natuurlijke of de rechtspersoon die de opdracht geeft aan de drukker om het niet-
geadresseerd reclamedrukwerk te drukken, of die opdracht geeft om het gelijkgesteld product te produceren.  
Wanneer deze persoon niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de persoon die op het reclamedrukwerk 
of op het gelijkgesteld product als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld.  
De natuurlijke of de rechtspersoon, de uitgever of de verspreider of degene onder wiens handelsnaam, logo of 
embleem de reclame wordt gevoerd of een daarmee gelijkgesteld product wordt verspreid, zijn hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.  
 
Artikel 6 – Vrijstellingen en verminderingen 
§ 1. Er is vrijstelling van de belasting in volgende gevallen: 

A. De in artikel 5 bedoelde opdracht tot drukken of produceren houdt hoofdzakelijk verband met: 
• notariële bekendmakingen en/of aankondigingen; 
• het aanvragen of de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging zoals bedoeld in artikel 

205 van het gemeentedecreet; 
• het indienen van een burgerinitiatief op de agenda van een gemeenteraad en de bespreking 

ervan op de gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 200bis van het gemeentedecreet; 
• publicaties van publiekrechtelijke personen; 
• publicaties zonder commerciële doeleinden van socio-culturele, levensbeschouwelijke, sportieve 

en andere instellingen, verenigingen en buurtcomités van de stad Sint-Niklaas, wanneer de 
publicatie uitsluitend gaat over de eigen activiteiten; 

B. De in artikel 5 bedoelde opdracht tot drukken of produceren gaat uit van: 
• politieke partijen of kandidaten die op de verkiezingslijst voorkomen in verband met de 

verkiezingen van het Europees Parlement, de Federale Kamers, het Vlaams Parlement, de 
Provincieraad en de Gemeenteraad; 

• de handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in de stad 
met een duur van meer dan twee maanden. 
Onder de handelaars wordt verstaan natuurlijke of rechtspersonen die over een eigen 
ondernemingsnummer beschikken en die bovendien in de stad Sint-Niklaas slechts één vestiging 
hebben of uitsluitend in de stad Sint-Niklaas hun vestigingen hebben. 
Onder hinder wordt verstaan de sterk verminderde toegankelijkheid tot hun vestiging(en) ten 
gevolge van de werken. 
Deze vrijstelling is van toepassing voor de volledige duur van de hinder en voor de periode van 
één maand voor en één maand erna. De vrijstelling wordt verleend na een positief advies van de 
bevoegde gemeentelijke diensten waarbij wordt bevestigd dat er werken op het openbaar 
domein worden uitgevoerd die ervoor zorgen dat de inrichting hinder ondervindt. 

• EVA’s van de stad Sint-Niklaas; 
• een vormings- of onderwijsinstelling van de stad Sint-Niklaas. 

§ 2. Er kan vermindering van de belasting bekomen worden onder de volgende voorwaarden: 
A. Er kan enkel vermindering van de belasting bekomen worden indien de effectieve aantallen van 

verspreide exemplaren lager zijn dan de forfaitaire aantallen van verspreide exemplaren, zoals 
bepaald in artikel 3 § 2.B. 
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B. De vraag om vermindering van de aanslag moet worden ingediend bij het college van burgemeester 
en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, binnen de drie maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. De belastingplichtige die de vraag om vermindering of ontheffing niet binnen deze 
termijn indient, verliest het recht op vermindering van de belastingaanslag. 

C. De vraag om vermindering is slechts ontvankelijk als bij de vraag het bewijs is gevoegd dat het 
aantal effectief verspreide exemplaren lager is dan het aantal forfaitair aangerekende exemplaren. 
Als bewijs wordt een kopie van de factuur van de opdracht tot het verspreiden van het niet-
geadresseerd reclamedrukwerk of het gelijkgesteld product aanvaard. Op deze kopie moet het aantal 
effectief verspreide exemplaren op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas expliciet vermeld zijn. 

D. De belasting zal opnieuw berekend worden op basis van deze nieuwe gegevens. De vermindering is 
het verschil tussen de aangerekende belasting en de aan te rekenen belasting. 

 
Artikel 7 – Algemene bepalingen 
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het decreet van 30 
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door 
het college van burgemeester en schepenen. 
 


