
BIJLAGE

REGLEMENT VOOR DE ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP BEDRIJVEN 

VOOR DE AANSLAGJAREN 2020 - 2025

Artikel 1 – Algemeen 

Het gemeentebestuur heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een algemene 

gemeentebelasting op bedrijven.

Artikel 2 – Aanduiding belastingplichtige 

De belasting is ten laste van iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon en feitelijke 

vereniging die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente 

Oosterzele één of meerdere vestigingen gebruikt en tot gebruik voorbehoudt voor het 

uitoefenen van een economische activiteit. De belasting is per afzonderlijk 

vestigingsadres verschuldigd.

Artikel 3 – Definities

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

 Vestiging: elk (gedeelte van een) onroerend goed of meerdere onroerende goederen 

die een samenhangend geheel of complex vormen, dat voor beroeps- of 

bedrijfsdoeleinden wordt benut of wordt voorbehouden, evenals een 

maatschappelijke zetel en/of een zetel of identiteit van bestuur, beheer of 

administratie of BTW-registratie. Het vestigingsadres van een firma in de gemeente 

Oosterzele op 1 januari van het aanslagjaar blijkt uit de database van de 

Kruispuntbank van de Ondernemingen. 

 Economische activiteit: het in hoofd- of in bijberoep 

o exploiteren van een landbouw-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf 

o voeren van een industriële, nijverheids-, handels-, commerciële of 

dienstverlenende activiteit; 



o uitoefenen van een vrij beroep of zelfstandige activiteit en/of zich met 

verrichtingen van winstgevende aard bezighouden (inclusief het beheer van 

roerende en/of onroerende goederen)

Artikel 4 – Vrijstelling

Van deze belasting zijn vrijgesteld: 

 De publiekrechtelijke rechtspersonen 

 De onderwijsinstellingen 

 De erkende Oosterzeelse verenigingen 

 De verenigingen zonder winstoogmerk

Artikel 5 – Tarief 

Het bedrag van de heffing bedraagt 50 euro.

Deze heffing wordt verhoogd: 

 voor een bedrijf met Vlarem klasse 3 met 5 euro

 voor een bedrijf met Vlarem klasse 2 met 135 euro

 voor een bedrijf met Vlarem klasse 1 met 450 euro

Voor inrichtingen die een meervoudige graad van hinder hebben wordt de graad van 

hinder slechts éénmaal toegepast, namelijk de hoogste graad van hinder.

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastbaarheid. De op 

basis van deze toestand gevestigde belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele 

jaar. Noch de stopzetting, noch de vermindering van economische activiteiten, noch de 

vermindering van de graad van hinderlijkheid in de loop van het hele jaar geven 

aanleiding tot belastingvermindering of teruggave van belasting.

Voor het aanslagjaar 2021 zijn alle belastingplichtigen vrijgesteld van deze heffing.

Artikel 6 – Wijze van inning 

De belasting wordt geïnd op basis van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7 – Betaaltermijn



De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 

aanslagbiljet. De invordering van een onbetaald aanslagbiljet verloopt volgens de 

procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement voor zowel niet-fiscale als fiscale 

ontvangsten en gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 8 – Bezwaarprocedure

De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van 

burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, 

ondertekend en gemotiveerd zijn.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 

drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs verstuurd binnen de vijftien dagen na 

indiening ervan.

Als de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet hij daar uitdrukkelijk om vragen 

in zijn bezwaarschrift.

Artikel 9 – Wettelijke bepalingen

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de 

bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 

wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 

betreffen.


