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Belasting op de exploitatie van zandgroeven. Aanslagjaar 2014.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
− artikel 170, §4 van de Grondwet;
− artikel 42 en 43, §2, 15° van het gemeentedecreet;
− het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de voorafgaande besluiten:
− de intentieverklaring van de gemeenteraad d.d. 8 december 1988 houdende het heffen van een
omslagbelasting op de exploitatie van zandgroeven;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
− de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB
2011/1 - van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand d.d. 10 juni 2011;
− het e-mailbericht d.d. januari 2014 van de nv Imvalo dat tijdens het jaar 2013 6.452 m³ zand werd
gewonnen;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
− de exploitatie van een zandgroeve breng ernstige hinder met zich. Het vrachtverkeer van en naar de
groeve brengt schade toe aan het wegdek. Navenant moeten herstellingen gebeuren aan de
wegenis en de infrastructuur;
Gelet op de financiële voorziening toestand van de gemeente;
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Voor het aanslagjaar 2014 wordt een omslagbelasting gevestigd voor een totaal bedrag van
2.419,50 EUR ten laste van de personen en bedrijven, die in de gemeente een zandgroeve
exploiteren.

Art.2:

De belasting wordt over de betrokken bedrijven of personen omgeslagen naar rata van de
productie in de gemeente tijdens het jaar dat het aanslagjaar voorafgaat.

Art.3:

De belasting wordt vastgesteld op 0,375 EUR/m³ gewonnen zand.

Art.4:

De aan de belasting onderworpen ondernemingen zijn verplicht schriftelijk binnen de maand
na het verzoek van de gemeente de productie op te geven, die werd bereikt tijdens het jaar
dat het aanslagjaar voorafgaat. De productie wordt uitgedrukt in kubieke meter gedolven zand.

Art.5:

Bij gebreke aan aangifte zoals voorgeschreven door artikel 4, of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens
waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Voor de belasting wordt gevestigd, brengt het gemeentebestuur de belastingplichtige met een
aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom deze procedure wordt gebruikt. Het
bestuur vermeldt ook de elementen waarop de beslissing is gebaseerd 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. Als de belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige
het bewijs leveren van de juistheid van de door hem ingeroepen elementen.

Art.6:

De overeenkomstig artikel 5 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een
bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt
ingekohierd.

Art.7:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

Art.8:

De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Art.9:

De belastingschuldige 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
ondertekend en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.

Art.10: 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
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6
tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zijn met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art.11: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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