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ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012
Aanwezig:
Geert Daems: burgemeester-voorzitter;
Anja Leflot, Jef Wauters: schepenen;
Jules Scheerens, Louis Van Den Broek, Rigo Huyskens, Jos Voet, Sabine
Indekeu, Geert Vleugels, Gunther Vleugels, Gust Van den Bruel (bijgestaan
door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18
Gemeentedecreet), Karina Smets, René Wouters, Marina Clé, Rist Heylen,
Ann Peeters, Liesbeth Piot: raadsleden;
Rob Goris: secretaris.
Verontschuldigd:
Maurice Ooms, Hilde Van Looy: schepenen;
Jef Van Bael: OCMW voorzitter / schepen
Mark Verhaegen, Stijn Cools: raadsleden;

BESLISSING: Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk voor de aanslagjaren 2013 tot en met
2019.
De gemeenteraad,
Overwegende dat papier een groot aandeel uitmaakt van de aangeboden hoeveelheid huisvuil;
Overwegende dat de verwijdering en de verwerking van papier een aanzienlijke uitgave betekenen voor het
gemeentebestuur;
Overwegende dat wekelijks een grote hoeveelheid niet-geadresseerde reclamedrukwerken wordt bedeeld in onze gemeente;
Overwegende dat het derhalve billijk is een belasting te heffen op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken en daarmee
gelijkgestelde producten;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 04.12.2012;
Gelet op de financiële noodzakelijkheid;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
met 13 ja-stemmen
tegen 3 neen-stemmen (Louis Van Den Broek, Gust Van den Bruel , René Wouters)
bij 1 onthouding (Ann Peeters)
De gemeenteraad beslist om het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2011 houdende ‘Belasting op het huis-aan-huis
verspreiden van reclamedrukwerk - aanslagjaar 2013’ in te trekken en te vervangen door hetgeen volgt:
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het huis-aan-huis verspreiden van
reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente Hulshout.
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 die aanzetten 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 telkenmale er een huis-aan-huis-verspreiding van reclamedrukwerk of een daarmee gelijkgesteld
product plaatsvindt.

Artikel 4:
1

De belasting wordt vastgesteld als volgt:

- voor aanslagjaar 2013: € 2,75 per 100 verspreide exemplaren
- voor aanslagjaar 2014: € 2,80 per 100 verspreide exemplaren
- voor aanslagjaar 2015: € 2,90 per 100 verspreide exemplaren
- voor aanslagjaar 2016: € 3,00 per 100 verspreide exemplaren
- voor aanslagjaar 2017: € 3,00 per 100 verspreide exemplaren
- voor aanslagjaar 2018: € 3,10 per 100 verspreide exemplaren
- voor aanslagjaar 2019: € 3,20 per 100 verspreide exemplaren

Artikel 5:
De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld:
- publicaties van publiekrechtelijke personen;
- publicaties van socio-culturele en sportverenigingen;
Artikel 6:
Deze belasting is in eerste instantie verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die geldt als verantwoordelijke
uitgever of de verspreider van het desbetreffende drukwerk en daarmee gelijkgestelde producten. Indien deze niet gekend is,
is de belasting verschuldigd door diegene onder wiens handelsnaam, logo of embleem, de reclame wordt gevoerd.
Artikel 7:
De belastingplichtigen zijn gehouden bij het gemeentebestuur aangifte te doen 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.
Artikel 8:
De invordering van de belasting geschiedt door middel van een kohier, opgemaakt per semester, dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9:
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve
belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep zoals
voorzien in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen zoals herhaaldelijk gewijzigd.
Artikel 10:
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van
deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 11:
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake, gebeurt volgens de
modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen procedure van
de provincie- en gemeentebelasting, zoals herhaaldelijk gewijzigd.
Artikel 12:
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het onderzoek de commodo et incommodo, dan zal deze verordening als
definitief aanzien, aan de hogere overheid worden overgemaakt.

Namens de gemeenteraad,
Bij verordening;
de secretaris,
(get.)
Rob Goris
Bij verordening;
de secretaris,

Goris Rob

de burgemeester-voorzitter,
(get.)
Geert Daems
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de voorzitter gemeenteraad,

Daems Geert

2

