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UIfiREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 30 DECEMBER 2019
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Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter

Theo Francken, Burgemeester
Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Pieter Verheyden, An Wouters, Schepenen

Geert Bovyn, Raf De Canck, Martine Adams, Tom De Winter - Pieters, Ellen Lammens, Jo Pierson,
Werner Boullart, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Pascale Alaerts, lvan Vanderzeypen, Gilberte
Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Leden
Johan Geens, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Liesbeth Smeyers, Raadslid

Belastinsreslement oþ sroeven - anslasiaren 2020 tot en met 2025
Classificatiecode: 484 Belastingen. Taksen

Feiten en context
Sinds aansla gjaar 201-4 heeft de gemeenteraad een belasting op groeven ingevoerd.

wordt volgende aanpassing van het reglement voorgesteld: Het verdubbelen van het
belastingbedrag van 0,25 EUR naar 0,50 EUR.
Er

Juridische gronden
De

grondwet (7 februari L931), artikel 17054

Het decreet over het lokaal bestuur (22 december 20171
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastíngen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en L7 februa ri 2012.

Advies commissie
De commissie beleidsdomeinen geeft een gunstig advies d.d.23/t2/2019.

Argumentatie
Deze aanpassing wordt voorgesteld, omdat de ontginningen voor redelijk wat belasting voor de

gemeente zorgt en de gemeente daarvan ook de kost moet dragen. Dit zwaar vervoer belast onze
wegen en deze moeten door de gemeente ook onderhouden worden.

Stemming
Met 16 stemmen voor (Hugo Simoens, Theo Francken, Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania
Roskams, Pieter Verheyden, An Wouters, Geert Bovyn, Raf De Canck, Martine Adams, Tom De Winter
- Pieters, Ellen Lammens, Jo Pierson, Werner Boullart, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels), 6
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onthoudingen (Pascale Alaerts, lvan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen
Verbinnen, Benny Van Goethem)
Besluit

Artikel 1. Het belastingreglement op groeven goed te keuren voor de aanslagjaren 2020-2025.
Artikel 1.

Er

wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting

gevestigd op klei- en zandgroeven welke de winning van klei en zand tot doel hebben en die gelegen
zijn binnen de grenzen van de gemeente.

Art.2. Deze belasting bedraagt 0,50

EUR per m3 opgehaald

kleien zand.

Art. 3. Deze belasting wordt berekend naar rato van het aantal

m3 gewonnen delfstof in het
jaar.
voorafgaande
De belastingplichtigen zullen hiertoe een belastingaangifte indienen.

Art. 4. Deze belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art. 5. De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier, dat door
hem behoorlijk ingevuld en ondertekend voor de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd. De belastingplichtige, die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden,
uiterlijk op L juli van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke
gegevens ter beschikking te stellen.

Art. 6. De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na het verzenden van het
aa ns

lagbiljet.

Bij gebrek aan aangifte binnen de in het voorgaand artikelgestelde termijn, of in gevalvan
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de
belastingplichtige ambtshalve worden opgenomen in het kohier, overeenkomstig de bepalingen van

Art.7.

artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
Vooraleer overte gaan 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 dertig dagen volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststellingvan de belastingaanslag kan slechts geldig worden opgenomen in het
kohier gedurende een periode van drie jaar volgend op l 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.
Art. 8. Op de ambtshalve opname in het kohier van de belasting zal een belastingverhoging van 20/o,
5O%, tO}% of 200% worden toegepast al naargelang het een eerste, tweede, een derde of vierde (en
volgende) overtred ing betreft.
Deze verhoging zal afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld.

Art. 9. Bij niet betaling geschiedt de invordering der belastingen overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 20L0 en 17 februari2OL2.
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Art. 10. De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet op straffe van nietigheid, schriftelijk en ondertekend en gemotiveerd worden
ingediend.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de

derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn
vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Op basis van art.9 van het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen, is het voor de gemeente niet langer
verplicht voor elk bezwaar een hoorzitting te organiseren.

Alleen als bij het indienen van het bezwaar de belastingschuldige hiernaar uitdrukkelijk vraagt, bij
middel van een duurzame drager (brief, elektronische informatiedrager, fax of e-mail) vindt er nog
een hoorzitting plaats.
Het college van burgemeester en schepenen zal ten gepaste tijde datum en het uur mededelen.
De bevoegde overheid handelt als administratieve overheid, bezwaren over de wettigheid van de
verordening worden niet behandeld.
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat 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 ontvangstmelding kan via een
duurzame drager worden doorgestuurd.
De beslissingstermijn voor de bevoegde overheid bedraagt zes maanden, eventueel te verlengen met
drie maanden in geval van ambtshalve vestiging.

Art. 11. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel Vll, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met L75 van het uitvoeringsbesluit van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen van toepassing voor zover zij niet specifiek de belastingen op
de inkomsten betreffen.

Art. 12. Dit reglement inzake de belasting treedt in werking op l januari 2020
Art. 13. Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 285,286,287 van het decreet lokaal
bestu
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Namens de gemeenteraad
De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Johan Geens

Hugo Simoens

Voor éénsluidend afschrift,

Lubbeek,6januari 2020
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www.lubbeek.bc
ktfo@lubbeek.be
fax 016 47 37 01
tel. 016 47 97
3?10 t.ubbeek
Openingsuren: maandag, woensdag en vr[dag van 8u3O tot 12u30 - dinsdag en woensdag van 13u30 tot 16u - donderdag van 16u tôt 19u
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