Belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk en
daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente voor het dienstjaar.
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015.
Juridische grond
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 december 2012, houdende vaststelling van het
algemeen reglement inzake bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981, betreffende het beheer van afvalstoffen;
Gelet op de wenselijkheid over te gaan tot de integrale aanpak van de huisvuilverwerking;
Overwegende dat papier een groot aandeel uitmaakt van de aangeboden hoeveelheid huisvuil en de
noodzaak zich opdringt hiertegen de gepaste maatregelen te treffen;
Overwegende dat het verwijderen en verwerken van huisvuil een aanzienlijke uitgave betekent voor
het gemeentebestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat dit decreet van toepassing is op de gemeentebelastingen die contant worden
geïnd of in kohieren zijn opgenomen;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en de andere wettelijke en reglementaire
schikkingen ter zake;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op artikel 170 §4, artikel 41 en artikel 162 van de grondwet;
Gelet op artikel 42 §3 van het gemeentedecreet;
Besluit
Art.1. Er wordt met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019
een gemeentebelasting gevestigd op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd
reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente
Haacht.
Art.2. Onder reclamedrukwerk wordt verstaan, elke publicatie die ertoe strekt bekendheid te geven
aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht is
een potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de
adverteerder.
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Onder gelijkgestelde producten worden 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.
Art.3. De belasting is verschuldigd telkenmale er een huis-aan-huis verspreiding van
reclamedrukwerk of een daarmee gelijkgesteld product plaatsvindt.
Art.4. De verschuldigde belasting wordt verkregen door vermenigvuldiging van het eenheidstarief
met het aantal brievenbussen.
Het eenheidstarief wordt vastgesteld op 0,03 euro.
Art.5. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die geldt als de
verantwoordelijke uitgever van het betreffende reclamedrukwerk. In voorkomend geval zijn ook de
verspreider en indien deze niet gekend is, degene onder wiens handelsnaam, logo of embleem de
reclame wordt gevoerd, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van de belasting.
Art.6. De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld:
a) publicaties van publiekrechtelijke personen;
b) publicaties van onderwijsinstellingen, socio-culturele-, caritatieve-, politieke- en
sportverenigingen, waarbij de uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen;
c) publicaties met een gewicht van maximum 10 gram en beperkt tot een totaal
maximum papieroppervlakte van 623.7 cm² ( een A4-blad).
d) publicaties die niet meer dan 4 keer per jaar bedeeld worden.
Art.7. De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden aangifte te doen van de belastbare elementen 2
dagen voor de datum waarop de verspreiding van het reclamedrukwerk of daarmee gelijkgesteld
product dat het voorwerp uitmaakt van de aanslag, wordt aangevangen. Deze aangifte zal vergezeld
zijn van een specimen van het te verspreiden drukwerk of daarmee gelijkgesteld product.
Art.8. Bij gebreke van een aangifte of bij een onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt
de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
De ambtshalve aanslag wordt vastgesteld op basis van het volgend aantal brievenbussen:
HAACHT
= 2633 brievenbussen
TILDONK-WAKKERZEEL = 1459 brievenbussen
WESPELAAR
= 1271 brievenbussen
TOTAAL
= 5363 brievenbussen
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het Schepencollege
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
dagen volgend op de datum van verzending van de berekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 100% worden toegepast en
in het kohier en op het aanslagbiljet vermeld worden.
Art.9. De belasting wordt ingevorderd door het opmaken van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
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Art.10. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de datum van verzending van
het aanslagbiljet.
Art.11. De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake,
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamige decreet van 2008.
Art.12. Onderhavige beslissing voor kennisgeving over te maken aan de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant.
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