UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT
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OPENBARE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2013
Aanwezig :
Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter;
Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Nele Gutschoven, Katrijn Conjaerts en Roel Verachtert, schepenen;
Jef Van Bree, Linda Vissers, Stijn Peeters, Ronny Dreesen, Johan Van de Broek, Anita Horions, Ann Van Dorpe, Carine
Van Gerven, Katrien Kenis, Koen Hendriks, Marie-Anne Pinxten-Willemyns, Johan Kosten, Cindy Schildermans, Ilse
Verhoeven, Valerie Plessers en Bart Schepens, raadsleden;
Peter Spooren, gemeentesecretaris.
Gemeentebelasting op de zandwinningen - vaststelling.
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de Grondwet, inzonderheid de artikelen 10, 11, 170, §4, 172 en 173;
Gelet op de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;
Gelet op artikel 298 van het wetboek op de inkomstenbelastingen;
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
Gelet op het Gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid de artikelen 42,§3, 43,§2,15°, 186, 187 en 253,§1,3°;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Overwegende dat het noodzakelijk is gemeentebelastingen in te voeren om het evenwicht van de gemeentebegroting te
verzekeren;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1.- Er wordt voor de aanslagjaren van 2014 tot en met 2018, ten voordele van de gemeente Overpelt, een
belasting geheven ten laste van de exploitanten van open groeven welke de winning van zand tot doel hebben en die
gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente.
Deze belasting bedraagt 0,65 euro per ton opgehaald zand.
Deze belasting is een kohierbelasting.
Artikel 2.- leder belastingplichtige moet halfjaarlijks aangifte doen door middel van het formulier dat hem ten huize zal
besteld worden door het gemeentebestuur. De belastingplichtige moet de aangifte terugsturen voor de op het formulier
vermelde datum.
De belastingplichtige die het formulier niet zou ontvangen hebben of zij die belastingplichtige worden na de inzameling
van de aangifteformulieren moeten uiterlijk op 31 augustus van het aanslagjaar en 28 februari van het jaar volgend op
het aanslagjaar aangifte doen.
De aangifteformulieren worden, op verzoek, door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld. Van de verandering van
de exploitant of van de definitieve stopzetting van de bedrijvigheid dient binnen de maand aangifte te worden gedaan bij
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3.- Bij gebrek aan aangifte op de in artikel 2 tweede lid gestelde data, in geval van laattijdige aangifte, of in geval
van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve
ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingsaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen of een daartoe aangesteld personeelslid, aan de belastingplichtige, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd
evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum van verzending van de betekening
om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
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De ambtshalve vaststelling van de belastingsaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van
drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de
belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met het forfaitaire bedrag van 250 euro voor de eerste
ambtshalve aanslag vanaf het aanslagjaar 2011, met 300 euro voor de tweede opeenvolgende ambtshalve aanslag en
met 400 euro voor de derde opeenvolgende ambtshalve aanslag, en wordt ook ingekohierd, zonder dat deze forfaitaire
bedragen het dubbel van de ingekohierde belasting mogen overstijgen,
Artikel 4.- Door het gemeentebestuur worden personeelsleden aangesteld die bevoegd zijn om een controle of
onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het belastingreglement. De
overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door deze beëdigde personeelsleden . De door hen opgestelde
processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 5.- De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen,
ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel beheerder die onverwijld instaat voor de
verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier, ook de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum,
de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie
die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van dit reglement.
Artikel 6.- De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag, een verhoging of een administratieve
geldboete een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen drie maanden te rekenen vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen worden
ingediend. Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van
burgemeester en schepenen of aan de personeelsleden die het speciaal daarvoor aanwijst.
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en vermeldt de naam, de
hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en een
opgave van de feiten en middelen en, in voorkomend geval, de melding dat men gehoord wil worden.
Het bezwaarschrift kan eveneens rechtsgeldig worden ingediend via het digitaal loket op de gemeentelijke website , na
authentificatie door middel van de elektronische identiteitskaart van de belastingplichtige of zijn hiertoe gemachtigde
vertegenwoordiger. Het elektronisch bezwaar wordt gelijkgesteld met een gedagtekend en ondertekend bezwaar
bedoeld in het vorige lid. De hoger vermelde bepalingen betreffende de schriftelijke aangifte zijn van toepassing op de
elektronische aangifte voor zover deze bepalingen omwille van hun aard of hun modaliteiten er niet strijdig zouden mee
zijn.Het college van burgemeester en schepenen of het een personeelslid dat door het college van burgemeester en
schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het
bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder;
De belastingschuldigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten,
enz. zolang de gemeenterekening van het aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.
Artikel 7.- Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast betreffende de
nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 8.- Dit besluit zal naar de heer gouverneur van de provincie Limburg verzonden worden voor de uitoefening van
het algemeen bestuurlijk toezicht en zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 186 en
187 van het Gemeentedecreet.

Namens de gemeenteraad
De voorzitter,
aak Fransen

D
get. Peter Spooren
ee

ai

GR 1311011 2/2

