
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Vergadering van woensdag 18 december 2019 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Hilde De Sutter, Voorzitter; 

Johan Van Durme, Burgemeester; 

Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Schepenen; 

Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, Ruben De Gusseme, 

Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise, Pieterjan Keymeulen, 

Logghe Jeroen, Roelekens Evelien, Raadsleden; 

Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Pascal Fermon, Van Der Heyden Simon, Raadsleden 

Afwezig:  

Fiscaliteit - vaststellen belastingreglement op zand-, zavel- en steengroeven voor de aanslagjaren 2020 - 

2025 

Het delven naar grondstoffen heeft een niet geringe milieu-impact op het grondgebied van de gemeente. 

De activiteit genereert zwaar transport, wat nefast is voor de gemeentelijke wegen en kan zorgen voor 

overlast. Bovendien wordt tijdens en na de ontginning het landschap volledig herschapen. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Grondwet, artikel 170 §4 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 

 

Juridisch kader 

Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, artikel 298 §2 

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 

en gemeentebelastingen 



Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 

Omzendbrief BA 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit: coördinatie van de 

onderrichtingen 

Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2015 inzake het vaststellen van het belastingreglement op 

zand-, zavel- en steengroeven aanslagjaren 2016-2019 

Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van het reglement voor zowel 

de invordering van fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties 

Motivering 

Het delven naar grondstoffen heeft een niet geringe milieu-impact op het grondgebied van de gemeente. 

De activiteit genereert zwaar transport, wat nefast is voor de gemeentelijke wegen en kan zorgen voor 

overlast. Bovendien wordt tijdens en na de ontginning het landschap volledig herschapen. Deze lasten 

mogen niet volledig worden afgewimpeld op de inwoners van de gemeente als op de toekomstige 

generaties. 

Bovenstaande aspecten verantwoorden het heffen van een belasting op zand-, zavel- en steengroeven. 

 

Besluit 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het belastingreglement op zand-, zavel- en steengroeven, zoals 

beschreven in de bijlage, vast voor de aanslagjaren 2020-2025. 

Artikel 2: Het belastingreglement op zand-, zavel- en steengroeven van 16 december 2015 wordt 

opgeheven met ingang van 1 januari 2020. 

Dit punt wordt aangenomen met: 

Eénparigheid van stemmen 

 De voorzitter, 

Borchert Beliën(get.)  Hilde De Sutter (get.) 

Algemeen directeur Voorzitter 

 

 

 

Voor gelijkvormig afschrift op datum van 9/01/2020 

 

 

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 


