Belastingreglement op de huis-aan-huis
verspreiding van niet-geadresseerd
drukwerk en gelijkgestelde producten
vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei 2020
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 27 mei 2020

De Gemeenteraad,
Gelet op de belastingverordening op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2019
en geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025;
Gelet op artikel 41,162 en 170§4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3 en 41,14°, inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen te wijzigen, vast te stellen en goed te
keuren;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 286, 287 en 288, inzake de bekendmaking en de inwerkingtreding van het belastingreglement;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 330, inzake het bestuurlijk toezicht
op de besluiten van de gemeenteraad betreffende de belastingreglementen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals nadien gewijzigd;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de Gemeentefiscaliteit;
Gelet op 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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met
latere wijzigingen;
Overwegende dat het huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde
producten de kosten voor het organiseren van de ophaling en verwerking van papier en karton aanzienlijk verhogen voor de stad;
Overwegende het stadsbestuur van oordeel is dat maximum zes bedelingen per jaar een beperkte invloed hebben op deze kosten en dat deze vrijstelling gerechtvaardigd is;
Overwegende dat drukwerken die minstens 20 verschillende adverteerders opnemen en een vast
redactioneel gedeelte bevatten van lokaal streeknieuws zoals wachtdiensten, agenda’s en algemene
aankondigingen ten behoeve van de bevolking, kan aanzien worden als een middel van het stadsbestuur om algemene mededelingen van openbaar nut te verspreiden en dat een gedifferentieerd tarief
hiervoor gerechtvaardigd is;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Beslist:
Artikel 1: Belastbaar feit
Met ingang van 1 juni 2020 tot en 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 zijnde als geadresseerd.
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Artikel 2: Belastingplichtige
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.
De persoon die op het drukwerk vermeld wordt als verantwoordelijke uitgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 3: Tarief
§1. De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 0,06 euro per verspreid exemplaar.
§2. In afwijking met artikel 3§1 hiervoor, wordt deze belasting vastgesteld op 0,004 euro per verspreid exemplaar voor de drukwerken die minstens 20 verschillende adverteerders opnemen en
een vast redactioneel gedeelte bevatten. Het hoofddoel van het redactioneel gedeelte mag niet
van commerciële aard zijn en moet verwijzen naar lokaal of regionaal streeknieuws zoals wachtdiensten, agenda’s en algemene aankondigingen ten behoeve van de bevolking. De opsomming is
niet limitatief maar moet steeds bijdragen aan het informerend en niet-commercieel karakter van
de publicatie.
Artikel 4: Vrijstellingen
§1. 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 maximaal zes maal per jaar een bedeling doen waarvan de
totale papieroppervlakte per verspreid exemplaar kleiner of gelijk is aan één bladgrootte A3 is;
4. Voor notariële bekendmakingen en/of aankondigingen aangezien het hier over aankondigingen
van een openbaar ambt gaat;
5. Aan de handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in
de stad met een duur van meer dan twee maanden. De vrijstelling is van toepassing voor de
volledige duur van de hinder en voor de periode van één maand erna;
6. Voor informatief en politiek drukwerk.
§2. De vrijstelling dient aangevraagd te worden bij de aangifte. Als de handelaar toch meer dan zes
verspreidingen doet, of als de totale papieroppervlakte bij 1 van de verspreidingen overschreden
wordt, worden alle verspreidingen integraal aangerekend.
Artikel 5: Aangifteplicht
1. Ten laatste 7 kalenderdagen na de verspreiding moet aangifte gedaan worden bij het stadsbestuur
van Brugge 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: Aanslag van ambtswege
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. 8000 Brugge Centrum: 15.522
b. 8000 Sint-Pieters: 4.426
c. 8000 Christus-Koning: 2.922
d. 8000 Koolkerke: 1.378
e. 8000 Sint-Jozef: 2.712
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

8200
8200
8310
8310
8380
8380
8380
8380

Sint-Andries: 9.837
Sint-Michiels: 6.897
Assebroek: 9.783
Sint-Kruis: 7.985
Zeebrugge: 4.272
Dudzele: 1.167
Zwankendamme: 340
Lissewege: 1.201

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.
5. Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt of het met de schriftelijke opmerkingen
rekening houdt en vestigt de aanslag van ambtswege pas na het verstrijken van de termijn van 30
kalenderdagen, behoudens wanneer de rechten van de gemeentelijke thesaurie in gevaar verkeren. Het College beschikt over een periode van drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft, om tot een ambtshalve aanslag over te gaan. In
geval van bedrieglijke handelingen, wordt die termijn met twee jaar verlengd.
6. In geval van aanslag van ambtswege dient de belastingplichtige het bewijs te leveren van de
juistheid van de door hem ingeroepen elementen.
Artikel 7: Belastingverhoging
1. Bij een aanslag van ambtswege wordt een belastingverhoging toegepast. De verhoging bedraagt
10% bij een eerste overtreding, 25%, 50% en 100% bij respectievelijk een tweede, derde en
volgende overtreding. De belastingverhoging mag het dubbel van de verschuldigde belasting niet
overschrijden.
2. De belastingverhoging wordt samen met de aanslag van ambtswege ingekohierd.
Artikel 8: Algemene bepalingen
§1. De belasting zal gevestigd worden bij wijze van een kohier en geïnd worden overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals nadien gewijzigd.
§2. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals nadien gewijzigd. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met
redenen omkleed zijn en schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 9: Inwerkingtreding
§1. Het belastingreglement op huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en
gelijkgestelde producten, vastgesteld in de gemeenteraad van 25 november 2019, wordt opgeheven te rekenen met 1 juni 2020.
§2. Dit belastingreglement treedt in werking vanaf 1 juni 2020.
§3. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
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