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Gemeentebestuur Oosterzele  

Dorp 1, 9860 Oosterzele  

T 09 362 50 09  

E-mail: gemeentebelasting@oosterzele.be  

 

 

Ontvangstdatum 
(dienstaanduiding gemeentebestuur) 

 

 

 

 Uw gegevens 

 
1. Vul hieronder de gegevens in 

Firmanaam:  ........................................................................................................................................  

Ondernemingsnummer:  ..........................................................................................................................  

Naam contactpersoon:  ..............................................................................................................................  

Straat en huisnummer:  .............................................................................................................................  

Postcode en gemeente: ..............................................................................................................................  

Telefoon: ................................................................. Fax: ................................................................................  

E-mail (optioneel):  ......................................................................................................................................  

 

Aangifte belasting op het verspreiden 
van niet-geadresseerde drukwerken  

 

Aanslagjaar  ……..... 

200-F001-160112 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier brengt u het college van burgemeester en schepenen op de hoogte van de 
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten. Op basis van deze 
gegevens stelt het gemeentebestuur het bedrag van de belasting vast.  
(Besluit van de gemeenteraad in zitting op datum van 12 september 2019) 

Wat zijn ‘gelijkgestelde producten’? 

Alle stalen en reclamedragers die een adverteerder aanbiedt om de consument te overtuigen de 
diensten, producten of transacties van de adverteerder te gebruiken.  

Wie vult dit formulier in? 

De persoon of de organisatie die de opdracht gaf het drukwerk te laten drukken of om het gelijkgestelde 
product te laten maken.  

Wanneer dient u dit formulier in te dienen? 

U dient dit formulier uiterlijk 14 dagen na de verspreiding in te dienen.  
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 Gegevens over het drukwerk of het gelijkgesteld product 
 

2. Wat is de benaming? 

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

3. Hoe frequent gebeurt de verspreiding? 

 Eenmalig 

 Periodiek 
 

4. Duid de weeknummers aan. 

 0 1  0 2  0 3  0 4  0 5  0 6  0 7  0 8  0 9  1 0 

 

 1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0 

 

 2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  3 0 

 

 3 1  3 2  3 3  3 4  3 5  3 6  3 7  3 8  3 9  4 0 

 

 4 1  4 2  4 3  4 4  4 5  4 6  4 7  4 8  4 9  5 0 

 

 5 1  5 2 

 

5. Geeft het exacte gewicht van uw publicatie(s).  

Voor periodieke verspreidingen volstaat het dat u een gemiddeld gewicht meedeelt. 

Het tarief bedraagt 0,03 euro per exemplaar met een gewicht tot en met 9  gram, 0,05 euro per 
exemplaar met een gewicht van meer dan 9 gram tot en met 74 gram, 0,07 euro per exemplaar met 
een gewicht van meer dan 74 gram tot en met 224 gram en 0,10 euro met een gewicht van meer dan 
224 gram. De minimumheffing bedraagt 50,00 euro per verspreiding. 

 gewicht:       gram 
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6. Hoeveel bedraagt het aantal verspreide exemplaren per periode? 

 aantal:       verspreide exemplaren (brievenbussen)  

7. Wat is het verspreidingsgebied? 

  volledig grondgebied van de gemeente 

  Balegem   Landskouter  Moortsele 

  Oosterzele   Scheldewindeke  Gijzenzele 

 

8. Denkt u vrijgesteld te zijn van deze belasting? 

  ja. Kruis hieronder de redenen aan die aanleiding kunnen geven tot een vrijstelling van deze 
belasting. 

  Het betreft drukwerk van een handelszaak gevestigd in Oosterzele voor zover zij publiciteit 
maken voor hun eigen zaak 

  Het betreft drukwerk van, socio-culturele, sport- of jeugdverenigingen, erkende 
Oosterzeelse verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen.  

  Het betreft drukwerk van bestuurlijke organisaties van Oosterzele, zoals openbare 
besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeentebedrijven, …  

  Het betreft drukwerk van politieke partijen die een lijst indienden voor de Europese, de 
federale of gewestelijke provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op 
een dergelijke lijst voorkomen.  

  overlijdensberichten 

  nee.. 

 

 Ondertekening  

  Ik verklaar deze aangifte voor echt. 

 
 datum  dag     maand     jaar          

 
 handtekening 
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Aan wie bezorgt u deze aangifte?  

 

 
Stuur deze aangifte in een gesloten envelop aan het gemeentebestuur van en te Oosterzele, Dorp 1, 
9860 Oosterzele. U kunt de aangifte ook mailen naar gemeentebelasting@oosterzele.be  

 
 

 

 Meer info?  

 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de behandelde ambtenaar van het 
gemeentebestuur Oosterzele.  

Het belastingreglement en dit aangifteformulier vindt u terug op de website van de gemeente 
Oosterzele: http://www.oosterzele.be  

Bestuur » Beleid en wetgeving » Financiën en begroting » Retributies en belastingen » Belastingen  

  

 
 Privacywaarborg  

 

 
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig voor de behandeling 
van uw dossier. U hebt het recht om uw gegevens in dit bestand in te kijken en zo nodig de 
verbetering ervan aan te vragen.  
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