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Coronacrisis - belasting op de verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten –
vrijstelling 4de kwartaal 2020 - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Jos Plessers, Schepen; de heer Erik
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Leo Cardinaels, Schepen; de
heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; de heer Jos Claessens, Raadslid;
mevrouw Mia Croonen, Raadslid; de heer Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid;
de heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw Jaklien Goijens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters,
Raadslid; de heer Luc Martens, Raadslid; de heer Bert Schelmans, Raadslid; de heer Friedo
Steensels, Raadslid; de heer Lode Van Mierlo, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; de heer
Jan Verjans, Raadslid; mevrouw Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer
Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Sylvia Dries, Raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Enerzijds wenst de gemeente in haar fiscaal beleid oog te hebben voor de financiële toestand van de
gemeente, een rechtvaardige verdeling van lasten en lusten maar ook voor ecologie en
milieubewustzijn. Anderzijds is de gemeente niet blind voor de moeilijkheden die bedrijven
ondervinden naar aanleiding van de COVID-19-crisis.
Argumentatie
De gemeente voerde, in zitting van 28 november 2019, met ingang van 1 januari 2020, een belasting
in op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten.
De Vlaamse Regering roept nu, naar aanleiding van de COVID-19-crisis, de lokale besturen op om
erover te waken dat de belastingplichtigen minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop
ze door de crisis financieel al zwaar inleveren. In dat verband is het billijk dat het bestuur een
inspanning doet om de handel te ondersteunen. Eén van de mogelijkheden die de gemeente daartoe
heeft, is het verlenen van een tijdelijke vrijstelling op de belasting op de verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten.
Wijzigingen aan indirecte belastingen, zoals de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en van gelijkgestelde producten, kunnen ten vroegste toegepast worden op nieuwe
prestaties, nieuwe feiten of gebeurtenissen vanaf de inwerkingtreding van de beslissing. Een retroactieve vrijstelling is met andere woorden niet mogelijk. Vandaar dat het bestuur er voor opteert om
een vrijstelling van vermelde belasting te verlenen voor het 4de kwartaal 2020, te weten de periode
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van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. Deze vrijstelling betreft zowel de aangifte als
betaling.
Juridische grond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 § 3, bepaalt: “De
gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen
vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.”. Volgens
artikel 41, tweede lid, 14° kunnen volgende bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en
schepenen worden toevertrouwd: “het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van
de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en
vrijstellingen”.
Het raadsbesluit van 28 november 2019 'niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten belastingreglement'.

Administratieve afhandeling
Krijgen een afschrift van dit besluit:





financiële dienst in tweevoud
dienst omgeving
dienst onthaal
Agentschap Binnenlands Bestuur

Deze beslissing zal bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website (conform artikel 287 van
het Decreet over het Lokaal Bestuur).

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleend voor het 4de kwartaal 2020, te weten de periode van 1 oktober 2020 tot
en met 31 december 2020, vrijstelling inzake de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en van gelijkgestelde producten. Deze vrijstelling betreft zowel de aangifte als de
betaling.

Artikel 2
Deze vrijstelling is tijdelijk en betreft enkel de verspreiding tijdens het 4de kwartaal 2020. Behoudens
nieuwe andersluidende beslissing heeft het belastingreglement buiten deze periode volle uitwerking,
dit conform de in het besluit van 28 november 2019 voorziene modaliteiten en einddatum van 31
december 2025.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen
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