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Goedkeuring belastingreglement op de verspreiding van
niet-geadresseerd drukwerk voor de aanslagjaren 20202025.

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Danny Deneuker, voorzitter; de heer Eric Awouters, burgemeester; de heer Ludo Dedrij,
raadslid; de heer Jo Feytons, schepen; mevrouw Lotje Ory, raadslid; de heer Jeroen Bellings, schepen;
mevrouw Loes Ory, raadslid; mevrouw Marilou Vanmuysen, raadslid; de heer Jo Dardenne, schepen;
de heer Wim Lambrechts, raadslid; de heer Kim Mommen, raadslid; mevrouw Marie-Berte Leunen,
raadslid; de heer Frank Toppets, raadslid; mevrouw Shana Schoubben, schepen; mevrouw Annelies
Feytons, raadslid; de heer Jos Claes, raadslid; mevrouw Inge Robeyns, raadslid; mevrouw Greet
Baldewijns, raadslid; mevrouw Joke Feytons, raadslid; mevrouw Vera Leemans, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Rudi Deroulou, raadslid; mevrouw Veronique Smets, raadslid

Beschrijving
Argumentatie

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur dienen het jaar na het eerste jaar van deze
legislatuur de belastingreglementen opnieuw ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de
gemeenteraad.
De wijzigingen opzichtens het vorig reglement worden aangeduid in bijgevoegde bijlage.
Huidige belasting wordt geheven omdat:
Het verspreiden van niet-geadresseerde reclamebladen de afvalberg van recyclagepapier sterk
verhoogt.
Het verwijderen van oud papier hoge lasten en kosten met zich meebrengt.
De financiële toestand van de gemeente vereist dat een belasting geheven wordt.
Het verspreiden van het reclamedrukwerk zal als volgt belast worden:
- € 0,01 per verspreid exemplaar met een oppervlakte kleiner of gelijk aan 1250 cm².
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- € 0,02 per verspreid exemplaar met een oppervlakte groter dan 1250 cm².
Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een bladzijde geeft geen aanleiding tot een
vermindering van de belasting.
Om de oppervlakte te bepalen wordt rekening gehouden met het totaal van alle bladzijden.
Volgende vrijstellingen worden opgenomen :
de publiciteitsbladen bedeeld door de openbare diensten, besturen, en
onderwijsinstellingen aangezien die instellingen niet beroepsmatig commerciële informatie
verspreiden en hun publicaties vooral bedoeld zijn om te informeren en rechtstreeks verband
houden met hun openbare functie of socio-culturele aard
de publiciteitsbladen van sociale, caritatieve, culturele of sportieve aard en waaruit de
uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen.
Juridische grond

-

Grondwet, artikelen 41,162 en 170§4

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40,
41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure die geregeld wordt door het Decreet van 30 mei 2008, met latere
wijzigingen.
-

De omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
2020/FINANDERE/0020-00/73424000

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk
voor de aanslagjaren 2020-2025 goed.
Namens De Gemeenteraad
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Algemeen directeur

Voorzitter

Vera Leemans
Algemeen directeur

Danny Deneuker
Voor eensluidend afschrift,

Vera Leemans

Voorzitter

Danny Deneuker

Bijlagen
1. Reclamebelasting 2020.docx
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Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk voor de aanslagjaren
2020-2025
Artikel 1:
Er wordt met ingang van 1/1/2020 voor een termijn die eindigt op 31 december 2025 ten voordele van
de stad Borgloon, een indirecte belasting gevestigd op het huis-aan-huis verspreiden van nietgeadresseerd (lees kosteloos) reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten.
Artikel 2:
§1. Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan
commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen en die er op gericht is
potentiële klanten er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de
adverteerder.
§2. Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard
die aanzetten tot gebruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst.
§3. Onder huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch (=lees in elke brievenbus)
achterlaten van niet-geadresseerd drukwerk in de brievenbussen van woningen en/of gebouwen,
zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft betoond.
Artikel 3. De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer de uitgever niet gekend is, of indien
hij in staat van onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker,
de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of embleem de reclame wordt gevoerd.
Artikel 4. De belasting wordt vastgesteld als volgt:
- €0,01 per verspreid exemplaar met een oppervlakte kleiner of gelijk aan 1250 cm2.
- € 0,02 per verspreid exemplaar met een oppervlakte groter dan 1250 cm2.
Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een bladzijde geef geen aanleiding tot een vermindering van
de belasting.
Om de oppervlakte te bepalen wordt rekening gehouden met het totaal van alle bladzijden.
Artikel 5. Zijn van de belasting vrijgesteld :
- de publiciteitsbladen bedeeld door de openbare diensten besturen, en onderwijsinstellingen
aangezien die instellingen niet beroepsmatig commerciële informatie verspreiden en hun publicaties
vooral bedoeld zijn om te informeren en rechtstreeks verband houden met hun openbare functie of
socioculturele aard
- de publiciteitsbladen van sociale, caritatieve, culturele of sportieve aard en waaruit de uitgever zelf
geen commercieel voordeel kan halen.
Artikel 6 :De belastingplichtige is verplicht aangifte te doen van het door hem verspreide
reclamedrukwerk en dit via post aan Lokaal Bestuur Borgloon, Speelhof 10 te 3840 Borgloon of via
email belastingen@borgloon.be.
Een model van aangifteformulier is beschikbaar op de website van Borgloon:
https://www.borgloon.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/reglementen-en-vergunningen/
aangifte-huis-aan-huis-bedeling-van-reclame of kan bekomen worden op de financiële dienst van het
Lokaal Bestuur Borgloon (012/673.661)
Belastingplichtigen die periodiek publicaties verspreiden en dus in principe meerdere periodieke
aangiftes moeten doen, mogen in één keer alle bedelingen in het aanslagjaar (=jaar van de
verspreidingen) aangeven en dit in de maand februari van het aanslagjaar. Indien nodig, kan tussen 1
en 15 december nog een regularisatieaangifte gedaan worden.
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Artikel 7:
Werd de aangifte laattijdig (maar correct en nog voor 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar)
ingediend, dan kan de gemeente afzien van de ambtshalve vestiging.
Bij gebrek aan aangifte of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte door de
belastingplichtige, wordt de aanslag van ambtswege gevestigd op grond van de beschikbare gegevens
en op de wijze bepaald in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen.
Indien het aantal verspreide exemplaren niet of onnauwkeurig, onvolledig of onjuist binnen de
voorziene periode wordt meegedeeld, wordt de belasting forfaitair berekend op basis van het aantal
brievenbussen in het Lokaal Bestuur Borgloon.
De procedure van ambtshalve vestiging is volgens artikel 7 van het decreet 30 juni 2008 de volgende::
“Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt de bevoegde overheid of het personeelslid dat daartoe is aangesteld
overeenkomstig artikel 5, de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik
maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen
en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de
verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De belasting mag niet worden gevestigd
voor die termijn verstreken is, behoudens als de rechten van de provinciale of gemeentelijke thesaurie in gevaar verkeren
ingevolge een andere oorzaak dan het verstrijken van de aanslagtermijnen.
In afwijking van de aanslagtermijn, vermeld in artikel 4, kunnen ambtshalve belastingen geldig worden ingekohierd
gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Die termijn van drie jaar wordt met
twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.
Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de door hem
ingeroepen elementen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50% en wordt gelijktijdig en samen met de
ambtshalve belasting ingekohierd.
Artikel 8:
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het
bezwaar moet-op straffe van nietigheid- schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd
zijn.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar uitdrukkelijk om te vragen in zijn
bezwaarschrift.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na de indiening
ervan.
Artikel 9:
Het reglement zal worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente, met vermelding van
zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing
bekendgemaakt werd.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking. (art. 330 DLB)
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