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Ondersteuning nodig ? Contacteer je adviseur ondernemersvereniging/regioverantwoordelijke 
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Dit druist in tegen het gelijkheidsbeginsel waardoor een bedrijf dat hiertegen in beroep zou gaan, altijd haar gelijk zou 
krijgen.  

 

 
- Het tarief per folder naar beneden halen 
- Werken met een ondergrens waaronder geen heffing moet betaald worden: 

o gewicht,  
o formaat,  
o aantal bedelingen 

- Rekening houden met bijzondere omstandigheden, bvb openbare werken, recent geopende zaken... 

 

 

 
Noot: 16 gram = 3 blaadjes A4  
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UNIZO kant zich al jaren tegen dergelijke taksen op huis‐aan-huis-bedeling van niet-geadresseerd 

reclamedrukwerk en folders. 
 
Om deze redenen is een belasting of retributie op niet-geadresseerd reclamedrukwerk een pestbelasting: 
 

 

 
Velen wensen lokaal met beperkte middelen publiciteit te voeren via reclamedrukwerk, eventueel op eigen 
kracht huis-aan-huis verdeeld…  

 
- Huis-aan-huis-bedeling is in het bijzonder voor de lokale ondernemer cruciaal, hij heeft immers vaak geen 

valabel alternatief om zijn aanbod bekend te maken in de buurt waar hij actief is.  
- Voor veel lokale ondernemers zijn er geen volwaardige alternatieven voorhanden.  

Vaak wordt ten onrechte verwezen naar digitale kanalen zoals internet, email-campagnes en apps.  
o Echter, niet alle Vlaamse burgers hebben een gelijke toegang tot PC’s, internet en smartphones, dit is 

een té vaak onderschatte realiteit…. . Een aanmerkelijk deel van de bevolking zou dus verstoken 
blijven van commerciële informatie, lokale kortingen op producten in winkels, tijdelijke reclame-
acties, opstart van nieuwe lokale KMO’s, … etc, als het niet-geadresseerd reclamedrukwerk de facto 
zou moeten verdwijnen ten voordele van digitale kanalen.  

o Die digitale kanalen zijn vaak in handen van internationale ondernemingen (bv. Google, Twitter, 
Facebook, ….). Zij sluiten door hun werkwijze niet aan bij de Vlaamse burgers die naar lokale info 
zoeken. Ze schieten met andere woorden de lokale doelgroep voorbij.  

o De digitale informatiekanalen, de nationale pers en de audiovisuele media zijn financieel niet 
toegankelijk voor veel lokale handelaars, vrije beroepen en zelfstandige ondernemers. De lokale 
ondernemers beschikken immers over selchts beperkte budgetten, zodat zij zich geen 
advertentieruimte of reclamespots in voornoemde media-kanalen kunnen veroorloven. 

  



                                                                                                                                      
 

 5 

 

 

 
- Deze belasting en met name de aangifte, opvolging, controle en inning ervan creëert ook heel wat 

administratieve overlast en verborgen kosten, zowel voor de ondernemers als voor de lokale overheid zelf 
(berekening belasting, controle, opvolging betwistingen…) 
 

- Het zou bijvoorbeeld daarom interessant zijn om te weten 
o Wat de opbrengst is van deze belasting zowel boven als onder de 100 gram en welke inningskost hier 

tegenover staat 
o Wat er gebeurt met de opbrengst: gaat dit naar de algemene pot of wordt dit gebruikt voor 

milieuvriendelijke acties, bvb energiescans die ondernemers helpen mee te werken aan een beter 
klimaat  

 
 

 
- Modelreglement Agentschap Binnenlands Bestuur: 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/voorbeeldteksten/andere-voorbeelden 
 

- Overzicht gemeenten en hun lokale fiscaliteit 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/overzicht-belastingen-gemeente 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/voorbeeldteksten/andere-voorbeelden
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/overzicht-belastingen-gemeente

