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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
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ZITTING VAN 25 MEI2021
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Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen

Pieter Verheyden, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Jolien Vissers, Ellen Lammens, Jo Pierson,
Liesbeth Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Rina Robben, Pascale Alaerts, lvan
Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem,
Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur

Omslasbelastine op de klei- en zandgroeven
Aanpassing

-

aanslagiaren 2021 tot en met 2025:

Classificatiecode: 484 Belastingen. Taksen

Feiten en context
Op 24 november 2O2O werd het belastingreglement op groeven door de gemeenteraad
goedgekeurd. Het is noodzakelijk om het belastingreglement bijte stellen om het zo correct mogelijk
te kunnen toepassen. Het is aangewezen om het belastbaar feit en de doelgroep van
belastingplichtigen duidelijk te definiëren en af te bakenen in overeenstemming met het doel van de
belasting om het detectieproces door de gemeentelijke diensten te vereenvoudigen..

Juridische gronden
De Grondwet, meer bepaald art¡kel

I70,9

4;

Het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april7992 en het lnvorderingswetboek van 13

april2019;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen;
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van22 december 2017, artikelen 40 5 3,41.,L4,56, $ 3,7",286,

287,288,330;
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de
reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en
betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones;
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3210 Lubbeek
info@lubl¡eek.bc
www.lubbeck.be
Gellenberg
lc{. 016 47 97
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Openingsuren: maandag, woensdåg en vrijdeg v¿n 8u30 tot 12u30 - dinsdag en woensdâß vân 13u30 tôt 16u - donderdag vån l6u tot 19u
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De Omzendbrief van de Vlaamse Regering BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en

gemeentebelastingen;
De Omzendbrief van de Vlaamse Regering KB/ABB 2OI9/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van l-5

februari 2019;
Besluit van de gemeenteraa d van 24 november 2020 betreffende de goedkeuring van de belasting op
groeven.

Advies commissie
De commissie beleidsdomeinen d.d. L1 mei 2021 verleent een gunstig advies

Stemming
Met 1-5 stemmen voor (Hugo Simoens, Theo Francken, Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania
Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Pieter Verheyden, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Jolien
Vissers, Ellen Lammens, Jo Pierson, Pascale Alaerts, lvan Vanderzeypen),8 onthoudingen (Liesbeth
Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Rina Robben, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven,
Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem)
Besluit
De gemeenteraad beslist om volgend belastingreglement op de gemeentelijke
omslagbelasting ten laste van de uitbaters van de klei en/of zandgroeven die op het grondgebied van
de gemeente uitgebaat worden en die de winning van klei en/of zand tot doel hebben, goed te
keuren voor de aanslagjaren 202LtoT en met 2025:

Artikel 1.

Artikel t heffingstermijn en belastbaar feit en totaalbedrag
Er wordt voor de aanslagjaren 202L tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentelijke
omslagbelasting gevestigd voor een totaalbedrag van 8.500,00 euro ten laste van de uitbaters
van de klei- en/of zandgroeven die op het grondgebied van de gemeente uitgebaat worden en
die de winning van klei en/of zand tot doel hebben.
Artikel 2 omslagbelasting en berekeningsgrondslag
De belasting wordt over de betrokken bedrijven omgeslagen in verhouding tot de productie in
de gemeente tijdens het jaar dat het aanslagjaar voorafgaat.

Artikel 3 aangifteplicht
Elke belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste op l julivan het aanslagjaar een aangifte
indienen bij het gemeentebestuur op een door het gemeentebestuur voorgeschreven
aangifteformulier. Voor het aanslagja ar 2O2L wordt deze datum uitzonderlijk op 1 september
2O2I gezel. Als aangiftedatum geldt de postdatum of (bij afgifte) de datum vermeld op het
ontvangstbewijs. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
Een belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan dit op

eenvoudig verzoek bekomen.

Artikel 4 ambtshalve vestig¡ng
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 3 gestelde termijn, of ingeval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belastingplichtige
a
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ambtshalve worden belast. ln geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd
op basis van de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en
schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen
waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd
evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting

o
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wordt verhoogd

als volgt:

%bij een eerste overtreding;

25 %, 50 % en 100 % bij respectievelijk een tweede, derde en vierde overtreding, met
dien verstande dat vanaf het jaar waarin de aangifte correct en tijdig werd ingediend
de goede trouw in hoofde van de belastingplichtige volledig hersteld wordt;

Vanaf de vijfde opeenvolgende overtreding zal de belastingverhoging 200 % van de
ambtelijk in te kohieren belasting bedragen.

Het bedrag van deze belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve
belasting ingekohierd.

Artikel 5 kohierbelasting
De belasting wordt gevestigd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6 betaling
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.

Artikel 7 bezwaar
Op grond van het Decreet van 30 mei 2008 en volgens de daar beschreven voorwaarden kan
tegen deze belasting een bezwaar ingediend worden bij het college van burgemeester en

schepenen.
Behoudens latere wijzigingen bepaalt het Decreet dat het bezwaar schriftelijk moet worden
ingediend, en ondertekend en gemotiveerd moet zijn. Het moet op straffe van verval worden
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op
de datum van verzending vân het aanslagbiljet.
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van
burgemeester en schepenen in deze mogelijkheid voorziet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na
de indiening ervan.

Artikel 8 bekendmaking en inwerkingtreding
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van
het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Het belastingreglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 S 1
en287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Dit belast¡ngreglement treedt in werking op
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Namens de gemeenteraad:
De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Klaas Gutschoven

Hugo Simoens

Voor éénsluidend afschrift,
Lubbeek, 26 mei 2O2t

De Algemeen directeur,
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utschoven
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