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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 maart 2022
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid 
(Vooruit); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de 
heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer 
Aster Baeck, raadslid (Groen); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid 
(PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid 
(Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); de heer Koen De Smet, 
raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-
VA); mevrouw Tamara De Boey, raadslid (Vlaams Belang); de heer Chris Wauman; de heer Johan 
Verhulst, algemeen directeur; de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); 
de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen)
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Bondige toelichting
Het reglement op de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en 
daarmee gelijkgestelde producten werd in zitting van 19 december 2019 goedgekeurd.
Er is evenwel vastgesteld dat het nodig is om de belastingplichtige duidelijker te omschrijven.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijziging van het reglement op de belasting op de 
verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten goed 
te keuren.

Juridische grond
Grondwet, artikelen 41, 162 en 170 § 4.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en/of wijzigingen.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, met latere aanvullingen en/of wijzigingen.
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 aanvullingen en/of wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 houdende goedkeuring van het reglement op 
de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee 
gelijkgestelde producten, met latere wijzigingen.

Argumentatie
Voorgesteld wordt de belastingplichtige nog duidelijker te omschrijven dan op heden het geval 
is, zodat steeds hoe dan ook de firma voor wie reclame wordt gemaakt, de belastingplichtige is 
(en dus in België gevestigd is).
Ook de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt nog duidelijker gesteld, zodat de stad steeds de 
belasting kan verhalen op de onderneming wiens naam of logo op het reclameblaadje staat.
De tekst van het gewijzigde artikel luidt als volgt:
Artikel 5 – Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht geeft om 
het drukwerk te drukken of het gelijkgestelde product te produceren (= opdrachtgever), zelfs 
indien deze opdracht via een gemandateerde wordt gegeven.
De fysieke persoon of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het 
drukwerk of gelijkgesteld product wordt verspreid, wordt vermoed als opdrachtgever te zijn 
opgetreden.
Wanneer deze persoon niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de persoon die op het 
reclamedrukwerk of het gelijkgestelde product als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld.
De fysieke persoon of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het 
drukwerk of gelijkgesteld product wordt verspreid, de opdrachtgever en de verantwoordelijke 
uitgever, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de wijziging van het reglement op de gemeentebelasting op de verspreiding van niet-
geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten goed te keuren, met 
ingang vanaf 1 april 2022.
Een exemplaar van het gewijzigde reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
WijzigingenGemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk
Nieuwe versieGemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk
SjabloonGemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


