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BELASTING OP DE GROEVEN EN GRAVERJJEN - AANSLAGJAAR 2018.

Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente Huldenberg vergunde groeven zijn gevestigd;

Overwegende dat de uitbating van voormelde groeven ons bestuur noodzaakt om buitengewone uitgaven te
dragen voor het onderhoud van wegen, aanbrengen van aangepaste signalisatie, politiecontroles, enz.;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en l7 februari 2012;

Overwegende de financiële toestand van de gemeente;

BESLUIT:
met 16 ja-stemmen van Danny Vangoidtsenhoven, Marc Verheyden, Nicole Vanweddingen, Philippe
Vervoort, Herman Depré, Nelly Vanderlinden, Katia della Faille de Leverghem, Gerda Vandenplas, Noël
De Clerck, Joseph Detienne, Veronique Nijs, Sonia Van Laere, Yves Verheyden, Wim Steeno, Nele De
Martelaere, Dominik Verhaegen

met 3 neen-stemmen van Ugo Magnus, Violeta Vitélis, Peter Singulé motivatie: gezien er geen belasting
op stortplaatsen is geheven, is de belasting op groeven niet in verhouding met de kosten die het transport
van en naar de groeve teweegbrengt. Er wordt geen rekening gehouden met de milieulast en
verkeersveiligheid.

met 0 onthoudingen
ARTIKEL 1:
Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een gemeentelijke belasting gevestigd ten laste van de exploitanten van
groeven en graverijen die op het grondgebied van de gemeente uitgebaat worden.

ARTIKEL 2:
De belasting bedraagt 0,40 euro per ton opgehaalde leem, klei, kiezel of zand.

ARTIKEL 3:
De belastingplichtige ontvangt vanweg€ 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 28 februari van het
jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijk€ gegevens ter
beschikking te stellen.

ARTIKEL 4
Bij gebrek aan aangifte binnen de in het voorgaand artikel gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige
of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

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 vandeze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling vandeze
elementen en het bedrag van de belasting.



De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schiftelijk voor te dragen.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode
van drie jaar volgend op I januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te

berokkenen.

ARTIKEL 5:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het
college van burgemeester en schepenen.

ARTIKEL 6:
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.

ARTIKEL 7:
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij de het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als

bestuursoverheid.
De bezwaren moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
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.
Het college van burgemeester en schepenen ofeen 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 gestuurd.

ARTIKEL 8:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken I (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4
(bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis (rechtsmiddelen; invordering van
de belasting waaronder de nalatigheids- en moratorium intresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 726 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de
inkomsten betreffen.

ARTIKEL 9:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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