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Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita Horions,
Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens, Ann Kauffmann,
Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Belasting op zandgroeven.
Aanleiding en doel
Vaststelling van het belastingreglement op de zandgroeven.
Juridische gronden
De grondwet, meer bepaald artikel 170, §4.
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd.
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 2.2.6, met latere wijzigingen.
Financiële impact en visum
Er is geen visum vereist van de financieel directeur.
De belasting op zandgroeven wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025, om aan de voorwaarden tot het
bereiken van het financieel evenwicht te voldoen.
Motivering
Een gedeelte van de ondergrond van de gemeente bestaat uit zand van uitzonderlijke kwaliteit. Dit zand kan gebruikt
worden voor de bouwnijverheid , maar ook voor de glasnijverheid en zelfs de chemische sector.
De gemeente is verplicht om de volgende generaties van schaarste van deze grondstof te vrijwaren.
De ontginning van dit zand zorgt voor zwaar verkeer dat nefast is voor het wegdek van onze wegen.
De gemeente int praktisch geen nijverheidsbelasting van de exploitanten van de zandgroeven.
Er is bovendien een belangrijk milieuaspect verbonden aan deze ontginningen.
Bovenvermelde aspecten verantwoorden dat er een belasting geheven wordt op het ontginnen van zand.
Stemming
Aantal ja-stemmen: 27.
Aantal neen-stemmen: 3, nl. van de raadsleden Frank Seutens, Kim Strzebonski en Benny Bax.
BESLUIT :
Artikel 1.§1. Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 ten laste van de exploitanten van open zandgroeven, gelegen
in de gemeente, welke tot doel hebben de winning van zand, een belasting geheven.
§2. Deze belasting bedraagt 0,65 euro per ton opgehaald zand voor het dienstjaar 2020.
§3. Vanaf het dienstjaar 2021bedraagt het basistarief voor deze belasting 0,75 euro per ton opgehaald zand. Dit tarief
wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en de aanpassing zal jaarlijks op 1 januari geschieden
op basis van de volgende formule:

Nieuw tarief = basistarief X nieuw indexcijfer/basisindexcijfer
Het basisindexcijfer is dit van de maand november 2017, referentiejaar 1996.
Het nieuw indexcijfer is dit van de maand november voorafgaand aan de jaarlijkse aanpassing.
De eerste aanpassing zal gebeuren op 1 januari 2021.
Artikel 2.Deze belasting zal geheven worden lastens de exploiterende nijveraars, naar rato van het aantal gewonnen delfstof
van het jaar voorafgaand aan het jaar van eisbaarheid.
Artikel 3. De belastingplichtigen zullen hiertoe op verzoek van het gemeentebestuur een belastingaangifte indienen. Zij zijn er
toe gehouden om het aantal ton gewonnen delfstof aan te geven binnen de 20 dagen na ontvangst van het
aangifteformulier. De belastingplichtige die geen aangifteformulier zou ontvangen hebben, is verplicht er een aan
het gemeentebestuur te vragen vóór 30 oktober van het belastingjaar.
Artikel 4.Bij gebrek aan 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 belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen, 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.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode
van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. 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 10% van de belasting en wordt ook ingekohierd.
Artikel 5.De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door beëdigde ambtenaren. De door hen opgestelde
processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 6.De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het
dienstjaar door het college van burgemeester en schepenen.
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 de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de belasting is
verschuldigd.
Artikel 7. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
Het bezwaarschrift kan via duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en schepenen in
deze mogelijkheid voorziet.
De indiening van het bezwaarschrift 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.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in zijn bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting.

Artikel 8.Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII
(Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing, voor
zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 9.Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en
bekendgemaakt.
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