Belasting op groeven
Aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Belastingreglement: Goedkeuring Gemeenteraad 30/12/2019 en aangepast
op 24/11/2020

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 klei en zand.
Art. 3. Deze belasting wordt berekend naar rato van het aantal m³ gewonnen delfstof in het voorafgaande jaar.
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 1 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 aanslagbiljet.
Art. 7. Bij gebrek aan aangifte binnen de in het voorgaand artikel gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belastingplichtige ambtshalve
worden opgenomen in het kohier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Vooraleer over te 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 vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden opgenomen in het kohier
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.
Art. 8. Op de ambtshalve opname in het kohier van de belasting zal een belastingverhoging van 20%, 50%,
100% of 200% worden toegepast al naargelang het een eerste, tweede, een derde of vierde (en volgende)
overtreding betreft.
Deze verhoging zal afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld.
Art. 9. §1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en 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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag
De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid 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
directeur.
§2. Het beroepschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Art. 10. Dit reglement inzake de belasting treedt in werking op 1 januari 2020
Art. 11. Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 285, 286, 287 van het decreet lokaal bestuur.

