
 

 

Belasting op huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken. 
 

 

Artikel 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting gevestigd 

op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter, niet 

voorzien van, én naam, én adres (straat + huisnummer), én gemeente; 

voorzover minstens 50% van hun bladspiegel handelsreclame bevat. 

 

Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens 

naam, logo of embleem, de reclame wordt gevoerd.  De uitgever, de drukker 

en de verdeler zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

 

Artikel 3. De belasting wordt vastgesteld als volgt : 

a) Voor exemplaren tot 20 gr. 

- € 0,01 per exemplaar, voor de 1ste en 2de bedeling per dienstjaar met 

een max. van 13.000 brievenbussen in totaal over de 2 bedelingen. 

- € 0,06 per exemplaar voor alle andere bedelingen. 

b) Voor exemplaren boven 20 gr. 

-   € 0,06 per exemplaar voor alle bedelingen. 

 

Artikel 4. De belastingplichtige is gehouden, binnen de week na bedeling, bij het 

gemeentebestuur hiervan aangifte te doen door middel van een 

aangifteformulier dat door het gemeentebestuur ter beschikking wordt 

gesteld.  Hij dient hierbij een specimen in van het te verspreiden drukwerk.  

Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan 

worden voor een periode van hoogstens drie maanden. 

 

Artikel 5. Bij gebrek van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, 

onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige van 

ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur 

beschikt, onverminderd het recht van bezwaar of beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 

betekent het college van burgemeester en schepenen 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 ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig 

worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 

januari van het aanslagjaar.  Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij 

overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of 

met de bedoeling schade te betrokkenen. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op 

de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk 

voor te dragen. 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk 

aan de verschuldigde belasting. 

Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 

 

Artikel 6. De belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van de bedeling. 

 

Artikel 7. Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde 



onderwerp op. 
 


