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Vergadering van donderdag 12 september 2019 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Hilde De Sutter, Voorzitter; 
Johan Van Durme, Burgemeester; 
Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, 
Schepenen; 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pien Kaat, 
Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, 
Logghe Jeroen, Roelekens Evelien, Raadsleden; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

Fiscaliteit - vaststellen belastingreglement op het verspreiden van niet-
geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkgestelde producten voor de 
aanslagjaren 2020-2025 

Lokale besturen staan vanuit de gemeentelijke zorgplicht in voor de eerstelijnsopvang 
van huishoudelijke afvalstromen, waaronder oud papier. De gemeente Oosterzele heeft de 
uitvoering van deze zorgplicht overgedragen aan de intercommunale ILvA. 

Jaarlijks wordt een grote hoeveelheid aan ongeadresseerd drukwerk en aanverwanten 
gedeponeerd in de brievenbus van de inwoners. Deze hoeveelheid wordt nadien 
ingezameld en verwerkt. De gemeente ontvangt hiervoor geen financiële middelen uit het 
fonds oud papier. 

Ter beheersing van de diverse afvalstromen en de hieruit voortvloeiende kosten, hanteert 
het bestuur de regel van ‘de vervuiler betaalt’. De belasting op het verspreiden van 
ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten is een vertaling van dit principe 
naar de diverse verspreiders zoals reclamebureaus, uitgeverijen, winkelketens... 
Bovendien heeft een belasting een ontradend karakter, wat het milieu ten goede komt. 
Handelszaken uit Oosterzele, die reclame maken voor hun eigen bedrijf krijgen een 
vrijstelling, omdat zij al onderhevig zijn aan de algemene gemeentebelasting voor 
bedrijven. 
 

De gemeenteraad, 

 

Bevoegdheid 

Grondwet, artikel 170 §4 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 



 

Juridisch kader 

Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, artikel 298 §2 

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen 

Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen 

Omzendbrief BA 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit: 
coördinatie van de onderrichtingen 

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van de Vlaamse 
regering van 16 september 2016  

Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA), met latere wijzigingen 

Besluit van de gemeenteraad 16 december 2015 tot vaststelling belastingreglement op 
het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkgestelde 
producten 2016 - 2019 

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het 
reglement voor zowel de invordering van fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en 
gemeentelijke administratieve sancties 

 

Motivering 

Lokale besturen staan vanuit de gemeentelijke zorgplicht in voor de eerstelijnsopvang 
van huishoudelijke afvalstromen, waaronder oud papier. De gemeente Oosterzele heeft de 
uitvoering van deze zorgplicht overgedragen aan de intercommunale ILvA.  

Jaarlijks wordt een grote hoeveelheid aan ongeadresseerd drukwerk en aanverwanten 
gedeponeerd in de brievenbus van de inwoners. Deze hoeveelheid wordt nadien 
ingezameld en verwerkt. De gemeente ontvangt hiervoor geen financiële middelen uit het 
fonds oud papier. 

Ter beheersing van de diverse afvalstromen en de hieruit voortvloeiende kosten, hanteert 
het bestuur de regel van ‘de vervuiler betaalt’. De belasting op het verspreiden van 
ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten is een vertaling van dit principe 
naar de diverse verspreiders zoals reclamebureaus, uitgeverijen, winkelketens... 
Bovendien heeft een belasting een ontradend karakter, wat het milieu ten goede komt. 
Handelszaken uit Oosterzele, die reclame maken voor hun eigen bedrijf krijgen een 
vrijstelling, omdat zij al onderhevig zijn aan de algemene gemeentebelasting voor 
bedrijven. 

 

Besluit 
Artikel 1: De gemeenteraad stelt het belastingreglement op het verspreiden van niet-
geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkgestelde producten, zoals beschreven in de 
bijlage, vast voor de aanslagjaren 2020-2025. 



Artikel 2: Het belastingreglement inzake het verspreiden van niet-geadresseerd 
drukwerk en daarmee gelijkgestelde producten van 16 december 2015 wordt opgeheven 
met ingang van 1 januari 2020. 

 

Dit punt wordt aangenomen met: 

• 15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, 
Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, 
Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, 
Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien) 

• 8 ONTHOUDINGEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, 
Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise) 

 

 De voorzitter, 

Borchert Beliën(get.)  Hilde De Sutter (get.) 

Algemeen directeur Voorzitter 

 

 

 

Voor gelijkvormig afschrift op datum van 16/09/2019 

 

 

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 


