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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Wouter Allijns, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Wout
Maddens, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Arne
Vandendriessche, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen;
mevrouw Ruth Vandenberghe, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Jean de
Béthune, raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid; mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer
Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens,
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Jan Deweer, raadslid; de heer Mattias Vandemaele,
raadslid; de heer Philippe Avijn, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel,
raadslid; de heer Wouter Vermeersch, raadslid; de heer Nicolas Beugnies, raadslid; de heer Niels
Lybeer, raadslid; mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw Helga Kints, raadslid; mevrouw Nawal
Maghroud, raadslid; mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe
Dejaegher, raadslid; de heer Jacques Demeersseman, raadslid; mevrouw Carmen Ryheul, raadslid;
mevrouw Lies Vercaemst, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, raadslid; de heer Benjamin Vandorpe,
raadslid; de heer Dieter D'Alwein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Veronique Decaluwe, raadslid
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Belasting op de huis-aan-huis
verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en gelijkgestelde producten
(2020-2025) - Opheffen en opnieuw
vaststellen

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
 2019_GR_00272 - Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken
en gelijkgestelde producten (2020-2025) - Opheffen en opnieuw vaststellen
Aanleiding en context
Aangezien er een aantal opmerkingen geformuleerd werden door de toezichthoudende overheid op
het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en
-kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting
van 2 december 2019 punt 22, werd beslist om dit reglement op te heffen en volledig opnieuw vast te
stellen rekening houdende met de betreffende opmerkingen .
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Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of
te wijzigen.

Argumentatie
Volgens Toezicht kunnen de vrijstellingen 3° en 5° in artikel 4 aanleiding geven tot een schending van
het gelijkheidsbeginsel, meer bepaald het onderscheid tussen handelaars van Kortrijk en handelaars
die buiten deze categorie vallen. Een vrijstelling van enkel lokale handelaars is niet toegelaten.
Deze belasting wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld rekening houdend met de opmerkingen
van de toezichthoudende overheid:
- de omschrijving van 'handelaars' wordt uit het reglement verwijderd
- de 3° vrijstelling voor 2 verspreidingen/jaar wordt opengetrokken voor elke handelaar maar wel
beperkt wordt tot max. 1 A4 in plaats van 1 A3
- de 5° vrijstelling betreffende vrijstelling wegens hinder wordt geschrapt.
De opmerking betreffende wie de belasting verschuldigd is in artikel 2 werd aangepast en correct
gezet.
De opmerking betreffende het tarief in artikel 3 werd eveneens verduidelijkt.
De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

Raadslid Mattias Vandemaele stelt volgende amendementen voor:
Amendement 1: toevoegen bij artikel 1: Indien verscheidene reclamedrukwerken samen worden
verspreid zonder dat ze op een permanente of vaste wijze één geheel vormen, wordt ieder
reclamedrukwerk als een afzonderlijk exemplaar beschouwd.
Amendement 2: vervangen in artikel 3: De belasting wordt vastgesteld op 0,062 euro per verspreid
exemplaar.
Wordt vervangen door:
De belasting wordt vastgesteld op 0,062 euro per verspreid exemplaar voor een eerste verspreiding in
een kalenderjaar door een belastingschuldige.
De belasting wordt vastgesteld op 0,092 euro per verspreid exemplaar voor een tweede verspreiding
in een kalenderjaar door een belastingschuldige.
De belasting wordt vastgesteld op 0,12 euro per verspreid exemplaar voor elke verspreiding na de 2e
verspreiding in een kalenderjaar door een belastingschuldige.
Wanneer het drukwerk of gelijkgesteld product wordt verpakt in een plastic omhulsel wordt een
toeslag gerekend van 0,5 euro per ‘pakket’.
Belastingschuldige die kunnen aantonen dat ze op milieuvriendelijk papier hun drukwerk verspreiden
krijgen een korting van 0,012 euro.
Na de reactie van schepen Kelly Detavernier op de amendementen vraagt raadslid Mattias
Vandemaele niet langer de stemming er over aan. Hij geeft aan dat de groen-fractie het punt niet zal
goedkeuren.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012
- Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, gewijzigd bij decreten van 21 december 2012 en 1 maart 2013
- Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012, en latere wijzigingen, tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA)
- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 41 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als
volgt :
37 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K.
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N. Lybeer, L.
Claassen, H. Kints, D. D'Alwein, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, B. Herrewyn, A.
Weydts, P. De Coene, N. Maghroud, T. Soens, M. Veys, J. de Béthune, P. Soens, R. Deseyn, H.
Vanhoenacker, B. Vandorpe, C. Leleu, M. Cattebeke, W. Vermeersch, J. Demeersseman, J. Deweer, C.
Ryheul, L. Vercaemst.
4 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu, P. Avijn.
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
Punt 1
Het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken,
publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten als volgt vast te
stellen:
Artikel 1:
Met ingang van 1 april 2020 tot met 31 december 2025, wordt er een belasting gevestigd op de voor
bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet- geadresseerde drukwerken,
publiciteitsbladen en -kaarten met handelskarakter, catalogi en kranten welke publiciteit bevatten met
handelskarakter en gelijkgestelde producten.
Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die
er toe aanzetten gebruik, verbruik of aankoop te maken of te doen van de diensten, producten of
transacties door de adverteerder aangeboden. Deze opsomming is niet limitatief. Collectieve
adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde
geadresseerd.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door de fysieke of rechtspersoon die opdracht gaf aan de drukker om te
drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
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De fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of
product wordt verspreid, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 3:
De belasting wordt vastgesteld op 0,062 euro per verspreid exemplaar.
Bij de opmaak van het aanslagbiljet wordt bij het bekomen aanslagbedrag de tweede decimaal
afgerond naar boven wanneer de derde decimaal vijf of meer is. In geval de derde decimaal minder
dan vijf is, wordt de tweede decimaal naar beneden afgerond.
Artikel 4:
Vrijstelling wordt verleend:
1°) voor publicaties die tenminste 50% redactionele niet-publicitaire tekst bevatten en die niet van
commerciële aard zijn.
2°) aan verenigingen, enkel wanneer max. 75% van het drukwerk bedrukt wordt door sponsors.
3°) aan de handelaars die slechts 2x/jaar een bedeling doen waarvan de totale papieroppervlakte ≤ 1
A4 is. De vrijstelling dient aangevraagd te worden bij de aangifte. Als de detailhandelaar toch meer
dan 2 verspreidingen doet, of de totale papieroppervlakte bij 1 van de verspreidingen overschreden
wordt, worden alle verspreidingen integraal aangerekend.
4°) voor notariële bekendmakingen en/of aankondigingen aangezien het hier over aankondigingen
van een openbaar ambt gaat.
Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een blad geeft geen aanleiding tot enige vermindering.
Artikel 5:
§ 1. Ten laatste 7 kalenderdagen na de verspreiding moet aangifte gedaan worden bij het
stadsbestuur van Kortrijk en moeten alle inlichtingen verstrekt worden, nodig voor de vestiging van de
aanslag.
§ 2. Van ieder drukwerk of gelijkgesteld product dient bij aangifte een specimen gevoegd te worden.
Artikel 6:
§ 1. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn 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.
§ 2. Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de artikel 5 vastgestelde termijn wordt
medegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van het hieronder forfaitair aantal verspreide
exemplaren:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kortrijk 8500: 24.404
Bissegem 8501: 2.573
Heule 8501:
5.335
Bellegem 8510: 1.838
Kooigem 8510:
396
Marke 8510:
3.569
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g)
h)

Rollegem 8510: 1.254
Aalbeke 8511:
1.455

§ 3. 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 de elementen en het bedrag van de belasting.
§ 4. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 7:
Overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%, het bedrag
van de verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 8:
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008,
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en het decreet van 17 februari 2012, betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en de bepalingen
van de procedure voor de deputatie of voor het college van burgemeester en schepenen, inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting.
Artikel 9:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10:
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen op
de inkomsten.
Artikel 11:
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De
indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe van
verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de
kennisgeving van de aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen
de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.
Artikel 12:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Punt 2
Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement, dat vastgesteld werd door de
gemeenteraad in zitting van 2 december 2019 punt 22 opgeheven.
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Bijlagen
1. Opmerkingen toezicht belasting reclamedrukwerk 24_12_19.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
Algemeen directeur,
(get.) Nathalie Desmet

Voorzitter,
(get.) Wouter Allijns

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW
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