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AANGIFTEFORMULIER 2020 
Gemeentebelasting op het verspreiden   

van niet-geadresseerde drukwerken 
 
 
 
Naam publicatie:     
 
 
 
Verantwoordelijke uitgever:   
       
       
 
 
Datum (weken) distributie: 
 
 
 
Frequentie distributie: 
 
 
 
Aantal verspreide exemplaren in de gemeente WUUSTWEZEL: 
 
 
 
Nuttige informatie: 
 

o ….. 
 

o ….. 
 

 
 
Gedaan te  
              
Naam: 
 
(Datum en handtekening) 
 
 

AANGIFTE TERUG TE BEZORGEN 
AAN HET GEMEENTEBESTUUR WUUSTWEZEL, DIENST FINANCIEN, BREDABAAN 735 – 2990 

WUUSTWEZEL, belastingen@wuustwezel.be 
 
 
 
 
 



 
 

Begeleidende nota bij het aangifteformulier gemeentebelasting op het verspreiden   
van niet-geadresseerde drukwerken 

 
 
 
 
 

1. Het begrip gelijkgestelde producten. 
 
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de 
adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of 
aankopen. De opsomming is niet limitatief. 
 
2. De belastingplichtige. 
 
De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer de uitgever niet gekend is en/of niet vermeld 
is op de niet-geadresseerde drukwerken of de gelijkgestelde producten, dan is de belasting 
verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo, embleem 
de reclame wordt gevoerd. 
 
3. Het bedrag van de belasting. 
 
De belasting wordt vastgesteld per verspreid exemplaar van de niet-geadresseerde drukwerken of van 
gelijkgestelde producten op: 

• 0,01 euro voor niet-geadresseerde drukwerken van maximum 1 blad formaat en voor de 
gelijkgestelde producten, met een minimumaanslag van 15,00 euro. 

• 0.03 euro voor niet-geadresseerde drukwerken van meer dan 1 blad formaat A4 en voor de 
gelijkgestelde producten, met een minimumaanslag van 25 euro. 

Het al dan niet volledig bedrukt zijn van het blad geeft geen aanleiding tot vermindering van de 
belastingtarieven. 
 
Er is een vrijstelling van belasting: 

• Per jaar voor de eerste  2 periodieke drukwerken 
• Voor drukwerken en gelijkgestelde producten van erkende socio-culturele en 

sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen, vormings- en onderwijsinstellingen 
en alle politieke partijen. 

• Voor de verspreiding van drukwerken en gelijkgestelde producten waarvan de bedrukte 
oppervlakte voor 30% of meer wordt ingenomen door tekst en/of afbeeldingen zonder 
handelskarakter. 

• Publicaties van publiekrechtelijke personen.  
 
4. Aangifteplicht. 
 
De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het 
gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de 
aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgestelde product. 
In geval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de veertien dagen na de eerste 
verspreiding, ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar. In dit 
geval, kan de belastingplichtige tussen 1 en 15 december een regularisatie-aangifte voor het ganse 
aanslagjaar indienen. 
 
 

 


