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 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.266 

Belastingen aanslagjaar 2018 
 

Kohierbelasting verspreiding reclamedrukwerk 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-12-14 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2017-12-19 

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione mate-
riae. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur heft een belasting op de 
huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk 
op het grondgebied van de gemeente. 
 
Artikel 2. 
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt onder reclamedrukwerk verstaan: elke 
publicatie, staal en reclamedrager die er toe 
strekken bekendheid te geven aan commerciële 
activiteiten, handelszaken, merknamen en andere 
elementen, en die erop gericht zijn diensten, 
producten of transacties te doen gebruiken, ver-
bruiken of aankopen. 
De opsomming is niet limitatief. 
 
§ 2. Voor de toepassing van dit reglement 
wordt onder huis-aan-huis verspreiding verstaan: 
de bedeling van niet-geadresseerde reclame-
drukwerken, ongeacht of ze in brievenbussen 
worden gedeponeerd of op de openbare weg 
worden verspreid. 
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeel-
telijke adresvermelding wordt niet beschouwd als 
zijnde geadresseerd. 
 
Artikel 3. 
§ 1. Er is een vrijstelling van belasting: 
 
1° wanneer de bedrukte oppervlakte van het 

reclamedrukwerk voor meer dan 50 % wordt 
ingenomen door algemene informatie zonder 
handelskarakter; 

 
2° wanneer het reclamedrukwerk uitgaat van een 

politieke partij die een lijst indiende voor de 

Europese, de federale, de gewestelijke, pro-
vinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van 
kandidaten die op een dergelijke lijst voorko-
men, en dit voor zover de reclamedrukwerken 
verspreid worden in de periode tussen de in 
de betreffende kieswetgeving vastgestelde da-
tum van terhandstelling van de voordrachten 
van de kandidaten en de dag van de verkie-
zing; 

 
3° wanneer de reclamedrukwerken hoofdzakelijk 

verband houden met een gemeentelijke volks-
raadpleging, en dit voor zover de reclame-
drukwerken verspreid worden in de periode 
tussen de indiening van het verzoek bedoeld 
in artikel 206 van het Gemeentedecreet en de 
beslissing van de gemeenteraad om op een 
dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de peri-
ode tussen de indiening van het verzoek be-
doeld in artikel 206 van het Gemeentedecreet 
en de dag van de volksraadpleging of in de pe-
riode tussen de beslissing van de gemeente-
raad op eigen initiatief en de dag van de volks-
raadpleging; 

 
3° wanneer de reclamedrukwerken uitgaan van 

socio-culturele en sportverenigingen, erkende 
gemeentelijke verenigingen en vormings- en 
onderwijsinstellingen. 

 
§ 2. De belasting wordt niet verminderd wan-
neer het reclamedrukwerk niet daadwerkelijk in 
elke woning van de gemeente verspreid werd. 
 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione tem-
poris. 
 
Artikel 4. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 
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2018. 
 
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione per-
sonae. 
 
Artikel 5. 
De belasting is verschuldigd door de persoon die 
op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever is 
vermeld. 
 
Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet. 
 
Artikel 6. 
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 
1° 120 euro voor een huis-aan-huis verspreiding 

van een exemplaar reclamedrukwerk met een 
gewicht gelijk aan of groter dan 20 gram; 

2° 300 euro voor een huis-aan-huis verspreiding 
van een exemplaar reclamedrukwerk met een 
gewicht gelijk aan of groter dan 250 gram. 

 
Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag. 
 
Artikel 7. 
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen 
voor de vaststelling van de belasting. 
 

Hoofdstuk 6 — Invordering. 
 
Artikel 8. 
De belasting wordt opgenomen in een kohier, dat 
per kwartaal opgemaakt wordt. 
Het bedrag van de belasting mag ingekohierd 
worden vanaf de dag van de verspreiding. 
 
Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 9. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeen-
tebelastingen is van toepassing op deze belasting, 
voor zover hiervan niet wordt afgeweken door 
voorgaande bepalingen. 
 
Artikel 10. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website. 
Het treedt in werking op 1 januari 2018. 
 
Artikel 11. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit 
besluit zal binnen een termijn van twintig dagen 
aangetekend worden verzonden naar de gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, voor ken-
nisgeving. 

 


