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STAD MECHELEN
INDIRECTE BELASTING OP HET HUIS-AAN-HUIS EN OP DE OPENBARE WEG
VERSPREIDEN VAN RECLAMEDRUKWERK EN DAARMEE GELIJKGESTELDE
PRODUCTEN.
Vergadering van 16 december 2014.
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op het Gemeentedecreet;
Overwegende dat reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten bij het andere
op te halen papier gedeponeerd worden;
Overwegende dat het deponeren leidt tot een verhoging van de papierophalingskosten;
Overwegende dat deze meerkost ten laste moet gelegd worden van de uitgevers en
verspreiders van reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten;
Gelet op de zware werkingskosten dat dit met zich meebrengt;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaande reglement d.d. 26 maart
2013.
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2015, voor een termijn eindigend op 31 december 2019,
wordt een indirecte belasting geheven op het huis-aan-huis en op de openbare
weg verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten.
Artikel 2 - Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt
bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen
en andere elementen en die er op gericht is potentiële klanten er toe te bewegen
gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.
Onder gelijkgestelde producten wordt 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 in de brievenbussen van woningen en/of gebouwen, zonder dat
de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft betoond.
Onder verspreiding op de openbare weg wordt verstaan het uitdelen aan
voorbijgangers van reclamedrukwerk en/of van daarmee gelijkgestelde
producten.
Artikel 3 - De belasting is elk jaar verschuldigd vanaf de tweede huis-aan-huis verspreiding
van reclamedrukwerk of een daarmee gelijkgesteld product of vanaf de tweede
verspreiding op de openbare weg waarvoor de belasting verschuldigd is en is
verschuldigd door:
a)

de fysieke of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om te
drukken of een daarmee gelijkgesteld product te produceren. Wanneer deze
persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig artikel 7 of niet gekend
is, wordt de belasting gevestigd op naam van de persoon die op het

27
drukwerk als verantwoordelijk uitgever wordt vermeld;
b)

de uitgever of de verspreider of, indien deze niet gekend zijn, door degene
onder wiens handelsnaam, logo of embleem, de reclame wordt gevoerd.

De fysieke of rechtspersoon, de uitgever of de verspreider of degene onder wiens
handelsnaam, logo of embleem, de reclame wordt gevoerd of een daarmee
gelijkgesteld product wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting.
Artikel 4 - De belasting wordt per bedeling vastgesteld op 0,050 euro per exemplaar met
een minimum van 165,00 euro.
De belasting voor publicaties groter dan vier bladen A4-formaat maar kleiner of
gelijk aan acht bladen A3 formaat (42 cm bij 29,7 cm) wordt per bedeling
vastgesteld op 0,033 euro per exemplaar met een minimum van 110,00 euro.
De belasting voor publicaties kleiner of gelijk aan A4-formaat (21 cm bij 29,7 cm)
met maximum vier bladen wordt per bedeling vastgesteld op 0,016 euro per
exemplaar met een minimum van 55,00 euro.
Artikel 5 - Zijn van de belasting vrijgesteld:
a)

notariële bekendmakingen en/of aankondigingen;

b)

de drukwerken of daarmee gelijkgestelde producten wanneer deze
hoofdzakelijk verband houden met een gemeentelijke volksraadpleging en dit
voor zover de drukwerken of daarmee gelijkgestelde producten verspreid
worden in de periode tussen de indiening van het verzoek en de beslissing
van de gemeenteraad om op een dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de
periode tussen de indiening van het verzoek en de dag van de
volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van de gemeenteraad
op eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging;

c)

de handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote
infrastructuurwerken in de stad met een duur van meer dan twee maanden.
Deze vrijstelling is van toepassing voor de volledige duur van de hinder en
voor de periode van één maand voor en één maand erna. Een vrijstelling
wordt verleend na een positief advies van de bevoegde stedelijke diensten
waarbij wordt bevestigd dat er werken op het openbaar domein worden
uitgevoerd die ervoor zorgen dat de inrichting hinder ondervindt.
Wordt begrepen onder:
- Handelaars: zij die over een eigen BTW-nummer beschikken en die
bovendien in Mechelen slechts één vestiging hebben of uitsluitend in
Mechelen hun vestigingen hebben;
- Hinder: sterk verminderde toegankelijkheid tengevolge van werken.

Artikel 6 - De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld:
-

publicaties van publiekrechtelijke personen;
publicaties zonder commerciële doeleinden van socio-culturele-,
levensbeschouwelijke- en sportverenigingen en buurtcomités erkend door
het stadsbestuur wanneer de publicatie uitsluitend gaat over de eigen
activiteiten;
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-

publicaties van politieke partijen.

Artikel 7 - De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte
doen bij het stadsbestuur.
Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de
aanslag en een specimen van het te verspreiden reclamedrukwerk of daarmee
gelijkgesteld product.
In geval van periodieke verspreiding mag de aangifte, mits voorafgaande
verwittiging aan het stadsbestuur, eveneens gedaan worden voor een periode
van hoogstens één jaar en dit binnen de veertien dagen na de eerste
verspreiding.
Bij verspreidingen op de openbare weg aan voorbijgangers moet de
belastingplichtige bovendien uiterlijk vijf werkdagen vóór de verspreiding de
geplande verspreiding melden aan het stadsbestuur.
Artikel 8 - Bij gebreke aan aangifte, bij niet-tijdige of onnauwkeurige aangifte door de
belastingplichtigen, wordt de aanslag van ambtswege door de gemeente
gevestigd op grond van de beschikbare gegevens en op de wijze bepaald in
artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Ingeval het aantal verspreide exemplaren niet binnen de voorziene periode wordt
meegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van het hieronder forfaitair
aantal verspreide exemplaren:
Wijk Antwerpsesteenweg - Liersesteenweg
Wijk Battel
Wijk Centrum
Wijk Heffen
Wijk Hombeek
Wijk Leest
Wijk Mechelen-Zuid
Wijk Muizen - Leuvensesteenweg
Wijk Nekkerspoel
Wijk Tervuursesteenweg
Wijk Walem

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

7.142
1.503
12.856
848
1.683
1.044
4.641
2.315
3.323
3.253
872

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt bij de eerste ontduiking verhoogd
met 1/4e van de ontdoken belasting en vanaf de tweede en elke volgende
ontduiking binnen hetzelfde aanslagjaar met 1/2e van de ontdoken belasting.
De ambtshalve gevestigde belastingen worden ingekohierd samen met de
verhoging van de ontdoken belasting.
Artikel 9 - De bevoegde aangestelde controleurs van het stadsbestuur zijn gemachtigd elke
inbreuk op onderhavige verordening vast te stellen.
Artikel 10 - De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
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Artikel 11 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
De Secretaris,
(get.) Erik Laga

De Voorzitter,
(get.) Christiaan Backx

