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Locatie: LEUVEN

Samenstelling
Aanwezig:
mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad;
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw
Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl
Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden,
schepen; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid; mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert
Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; de heer Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby
Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Erik Vanderheiden, raadslid; mevrouw Eva Platteau,
raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid;
mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw
Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De Witte, raadslid; de
heer Lorin Parys, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter
Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah
Mohamed Khalif, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig bij dit punt:
mevrouw Veerle Bovyn, raadslid
Verontschuldigd:
de heer Jef Peremans, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies
Verlinden, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur

Status
Goedgekeurd bij handopsteking met:
- 30 stem(men) voor: Karin Brouwers; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; Line De Witte;
David Dessers; Carl Devlies; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Ann Li; Dorien Meulenijzer; Sarah
Mohamed Khalif; Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Sara Speelman; Christophe
Stockman; Aynur Tasdemir; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van Oppens; Pieter
Vandenbroucke; Erik Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Mieke Vandermotte; Denise
Vandevoort; Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters
- 9 stem(men) tegen: Frieda Aerts; Debby Appermans; Zeger Debyser; Katelijne Dedeurwaerder; Tine
Eerlingen; Hagen Goyvaerts; Lorin Parys; Pieterjan Vangerven; Anja Verbeeck

Beschrijving
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Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019
Belastingreglement - Verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk - Goedkeuring (2019_GR_00601)

Beknopte samenvatting
Goedkeuring belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk voor de
aanslagjaren 2020 tot en met 2024.
Juridische grond
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen
- het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 aangaande de belasting op de verspreiding van nietgeadresseerd drukwerk
- het artikel 40, 285, 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur
- de omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
- het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen
- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
- de financiële toestand van de stad
Argumentatie
De stad wenst de afvalberg te verminderen. De papierfractie maakt momenteel 15,9% uit van de
afvalberg, wat neerkomt op 58 kilogram per inwoner. Om deze fractie gevoelig te verminderen voert
de stad een belasting in op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk. De verspreiders van dit
drukwerk en gelijkgestelde producten zullen een belasting betalen op basis van het gewicht en het
aantal verspreide exemplaren. Het doel is om deze verspreiders bewuster te maken en te doen
nadenken over de hoeveelheid van reclamedrukwerk die ze verdelen en over alternatieve manieren
om de reclameboodschap over te brengen, en om zo de hoeveelheid afval te verminderen. Dit komt
ten goede aan de stad haar inwoners en werknemers, omdat er minder afval opgehaald, afgevoerd en
verwerkt moet worden.
Reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten worden, vaak ongelezen, bij het op te
halen papier gedeponeerd, wat leidt tot een verhoging van de papierophalingskosten. De meerkost
van deze arbeidsintensieve papierophaling dient ten laste gelegd te worden van de uitgevers en de
verspreiders van de reclame en producten.
Het opleggen van een belasting op de verspreiding van drukwerk recupereert een deel van de kosten.
Bovendien creëert een belasting een ontradend effect op het uitgeven van dergelijk drukwerk,
waardoor het volume van de afvalberg en de ophaal- en verwerkingskost worden verminderd.
Een belasting met een differentiatie op basis van het gewicht van het drukwerk en rekening houdend
met het aantal verspreide exemplaren komt het best tegemoet aan het opzet en doel ervan.
Het huidige belastingreglement verloopt op dinsdag 31 december 2019 en dient voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2024 hernieuwd te worden. Voor de bepaling van het tarief wordt het tarief van het
aanslagjaar 2019 overgenomen. Bij de vrijstellingen wordt een algemene vrijstellingen voor publicaties
met een totale maximum-papieroppervlakte van één A5 toegevoegd. De periode waarbinnen de
aangifte dient te gebeuren wordt uitgebreid tot 14 dagen na de verspreiding.

Besluit
Artikel 1
Het belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2024 goed te keuren.

Bijlagen
1. 20191217_BR_drukwerk.pdf
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Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk
GR 17 december 2019

Artikel 1 – Heffingstermijn - belastbaar feit - definities
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 een belasting gevestigd op de verspreiding van
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten.
Voor de toepassing van het reglement geldt:
• gelijkgestelde producten zijn alle stalen en reclamedragers van gelijk welke aard die er toe
aanzetten diensten, producten of transacties aangeboden door de adverteerder te gebruiken,
verbruiken of aan te kopen. Deze opsomming is niet limitatief;
• onder verspreiding wordt verstaan het bedelen in brievenbussen evenals het uitdelen of het ter
beschikking stellen van niet-geadresseerde drukwerken of gelijkgestelde producten op de
openbare weg zoals onder meer door aanbod in een display op de openbare weg of door
persoonlijke afgifte.
• collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt beschouwd als
niet-geadresseerd.
Artikel 2 – Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht geeft aan de drukker
om het niet-geadresseerd drukwerk te drukken, of die opdracht geeft om het gelijkgestelde product te
produceren.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan zoals bepaald in dit reglement of niet gekend is, is
de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld.
De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het
drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 3 – Berekeningsgrondslag en tarief
Het tarief van de belasting wordt per bedeling of verspreiding vastgesteld op:
•

•

Drukwerk, verspreid exemplaar met een totaal gewicht:
o gewicht ≤ 100 gram: 5 cent per verspreid exemplaar;
o 100 gram < gewicht ≤ 150 gram: 10 cent per verspreid exemplaar;
o Gewicht > 150 gram: 15 cent per verspreid exemplaar.
Gelijkgesteld product:
o 15 cent per gelijkgesteld product.

De minimumaanslag bedraagt 100 euro.
Voor de berekening van de aanslag wordt het aantal verspreide exemplaren afgerond naar het hogere
honderdtal.
Het al dan niet volledig bedrukt zijn van het drukwerk geeft geen aanleiding tot vermindering van de
belasting.
Artikel 4 - Vrijstellingen
De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld:
• publicaties van publiekrechtelijke personen;
• publicaties zonder commerciële doeleinden van socio-culturele -, politieke -,
levensbeschouwelijke – en sportverenigingen en buurtcomités erkend door het stadsbestuur,
wanneer de publicatie uitsluitend gaat over de eigen activiteiten;
• publicaties met een totale maximum papieroppervlakte van één A5.
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Artikel 5 - Aangifteplicht
De belastingplichtige is gehouden bij het stadsbestuur een aangifte te doen:
1. Ten minste 14 dagen na elke verspreiding van de onder artikel 1 bedoelde reclame;
2. Op verzoek van de belastingplichtige zelf, vóór de aanvang van elk kwartaal waarin de onder
artikel 1 bedoelde reclame zal verspreid worden.
De aangifte - zowel deze bedoeld onder punt 1, als deze onder punt 2 - dient alle inlichtingen te bevatten
nodig voor het vestigen van de aanslag en bevat minimaal:
• Naam, adres en identificatienummer van de belastingplichtige: ondernemingsnummer en/of
vestigingsnummer indien een rechtspersoon en rijksregisternummer indien een natuurlijke
persoon;
• Datum van de verspreiding;
• Aantal verspreide exemplaren en de benaming van het drukwerk of van het gelijkgesteld
product;
• De plaats van verspreiding ingeval van het ter beschikking stellen van drukwerken via een
display of andere verdeelsysteem.
Van ieder te verspreiden reclameblad of gelijkgesteld product dient bij de aangifte een specimen
gevoegd te worden.
Artikel 6 – Ambtshalve belasting
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd op
basis van de gegevens waarover de stad beschikt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van het
decreet van 30 mei 2008.
De ambtshalve aanslag wordt vastgesteld op basis van het volgend aantal brievenbussen:
• 3000 Leuven
44.928 brievenbussen
• 3001 Heverlee
17.162 brievenbussen
• 3010 Kessel-Lo
14.654 brievenbussen
• 3012 Wilsele
4.624 brievenbussen
• 3018 Wijgmaal
1.595 brievenbussen
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100 %.
Artikel 7 – Administratieve geldboete
Een administratieve geldboete van 250 euro wordt opgelegd in geval van:
• weigering om mee te werken aan een fiscale controle;
• weigering om boeken of bescheiden voor te leggen.
Deze administratieve boete kan ook opgelegd worden aan een derde, niet-belastingplichtige.
Artikel 8 – Wijze van invordering
De belasting en de administratieve geldboete wordt gevestigd en ingevorderd door middel van een
kohier.
Artikel 9 – Algemene bepalingen
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het
decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 10 – Inwerkingtreding
Onderhavig reglement treedt op 1 januari 2020 in voege.
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