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Schriftelijke vraag van de h. Wyngaard over de toepassing van de belasting op het aanbrengen van recla-
medrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden. 
 
Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad zijn goedkeuring verleend aan een belasting op het aanbrengen van 
reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden voor de periode 2012-2019. 
 
De belasting bedraagt voor 2016 zo'n € 0,281 per exemplaar met een minimumtarief van € 250 per aanbreng 
van hetzelfde drukwerk. 
 
Ik zou de volgende vragen willen stellen:  
 
- Welke inkomsten heeft dit belastingreglement gegenereerd sinds de invoering ervan? 
- Welke maatregelen werden genomen tegen personen die dergelijk drukwerk hebben aangebracht zonder 
deze belasting te hebben betaald? 
 
Ik bedank u op voorhand voor uw antwoorden. 
 
Antwoord 
 
Om reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden te bestrijden beschikt de ge-
meenteraad sinds 2012 over een dergelijk belastingreglement. 
Het is echter een ontradende belasting die geen grote inkomsten wil genereren maar de strijd wil aangaan 
tegen een overaanbod aan dergelijk drukwerk op voertuigen. 
 
In verband met de toepassing van het reglement moet erkend worden dat de dienst Belastingen soms moei-
lijkheden ondervindt om een belastingplichtige te identificeren. 
Ondanks de verplichte aangifte, voorzien in artikel 6 van dit reglement, stellen we vast dat drukwerk syste-
matisch zonder aanvraag aangebracht wordt en dat de informatie op het drukwerk onvoldoende is om de 
belastingplichtige te kunnen identificeren.  
 
Er moet ook benadrukt worden dat onze dienst Administratieve Sancties verdelers van flyers vervolgt op 
basis van artikel 29§1 van het algemeen politiereglement. Het zijn bovendien vaak ondergeschikten en geen 
verantwoordelijken die betrapt worden door politieagenten of gemeentelijke vaststellers. 
 
De dienst GAS heeft gemeld erg weinig zaken voor een dergelijke inbreuk te hebben behandeld (1 of 2). 
Dankzij dit reglement beschikken reinheidsinspecteurs wel over een middel dat al resultaten heeft geboekt 
want in de gemeente wordt er veel minder drukwerk aangebracht. 
 
Ingekohierde bedragen:  dj. 2012:     € 250  
    dj. 2013:  € 1.750 
      € 2.000 
    dj. 2014 en volgende: / 
 
 
          


