Besluit van de Gemeenteraad van 24/06/2019
Belastingsreglement op het winnen van kiezel en zand in ontginningsgebied Elerweerd.
Goedkeuring. (Algemeen)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Raf Didden, Kevin
Drees, Rosette Dupont, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Gunter Haeldermans, Guido Hellings,
Pierre Hendrikx, Maria Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy Slootmakers, Yvette Swillens,
Philippe Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde Vermeulen, André Willen,
Petronella Zelissen, raadsleden en Raymond Corstjens, algemeen directeur.
Afwezig : S. Didden en A. Jütten.
Algemeen kader
In de winterbedding van de Maas, op het grondgebied van Maaseik en Dilsen-Stokkem worden
waterbouwkundige werken en verdere projectgrindwinningen gepland. Het ontginningsgebied
“Elerweerd” die het voorwerp is van onderstaand reglement, strekt zich uit over grondgebied van
Dilsen-Stokkem en Maaseik: 2/3 de (67%) van het ontginningsgebied is gelegen op het
grondgebied van Dilsen Stokkem; 1/3 de (33%) van het ontginningsgebied is gelegen op het
grondgebied van Maaseik.
Deze werken brengen overlast en extra kosten met zich mee voor het stadsbestuur. De overlast
heeft betrekking op geluids- en stofoverlast, een toename van de verkeersintensiteiten op het
gemeentelijke wegennet,... Deze overlast brengt extra lasten met zich mee voor het lokaal bestuur
(wegenherstel, begeleidende maatregelen ter bestrijding van geluids- en stofhinder, bijkomende
toezicht op de handhaving van de verkeersveiligheid,…). Het is dan ook billijk dat een deel van
deze extra kosten ten laste van de exploitant/bouwheer van winningen van kiezel en/of zand
worden gelegd.
De gemeentes die een dergelijke belasting heffen, hanteren in hun belastingreglement
'opgehaalde' of 'ontgonnen' tonnages als grondslag van heffing. Het aantal netto gewonnen ton
kiezel en zand kan bepaald worden door de weging van de tonnen kiezel en zand die het
ontginningsgebied verlaten. Enkel weging laat een exacte bepaling van de tonnages toe.
De exacte toewijzing van het aantal netto gewonnen tonnen kiezel en zand aan Dilsen-Stokkem of
Maaseik op basis van exacte locatie van winning is onmogelijk. De enig werkbare optie bestaat
erin dat er afspraken worden gemaakt tussen Dilsen-Stokkem en Maaseik over de verdeling van
de inkomsten uit de belasting op kiezel en grind en dit voor de gehele duur van de ontginning van
kiezel en zand in “Elerweerd”. Het is ook in deze optiek dat de stad Maaseik zich ertoe verbindt
een belastingsreglement aan te nemen dat identiek is aan het het reeds bestaande
belastingreglement van Dilsen-Stokkem.
Wettelijk kader
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
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 Decreet van 30 mei 2018 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
 Overeenkomst betreffende de toepassingsmodaliteiten aangaande de besluiten van de
gemeenteraden van Dilsen-Stokkem en Maaseik over de belasting op kiezel & zand en
de forfaitaire verdeling van de netto ontgonnen tonnages die worden afgevoerd uit het
projectgrindwinningsgebied van Elerweerd.
Besluit
Artikel 1.
Met ingang vanaf heden wordt een directe belasting ingevoerd ten laste van de uitbaters van de in
de gemeente gelegen openluchtgroeven en/of exploitaties (o.a. projectgrindwinning en
waterbouwkundige werken, …) voor het winnen van kiezel- en/of zand (hetzij als hoofdproduct,
hetzij als nevenproduct) in het projectgrindwinningsgebied van Elerweerd.
Deze belasting bedraagt € 0,88 per netto gewonnen ton kiezel of zand.
Artikel 2.
De belastingplichtigen zijn verplicht vóór 31 juli van het aanslagjaar en vóór 31 januari van het jaar
volgend op het aanslagjaar een halfjaarlijkse aangifte bij het gemeentebestuur in te dienen van het
aantal netto gewonnen ton kiezel- en/of zand van het aanslagjaar.
Deze zesmaandelijkse aangiften dienen te gebeuren op aangifteformulieren die door het
stadsbestuur ter beschikking worden gesteld.
Artikel 3.
Het gemeentebestuur mag door alle rechtsmiddelen de echtheid van de ingediende aangifte
nagaan.
De belastingplichtige verbindt er zich toe op verzoek van het bestuur, alle bijkomende informatie te
verstrekken met het oog op het vaststellen van de verschuldigde belasting (cfr. opmetingen, aanen verkoopfacturen, ...)
Artikel 4.
De belasting wordt jaarlijks gevestigd op uiterlijk:
1) 30 september voor de netto gewonnen aantal tonnen kiezel- en of zand van de eerste
zesmaandelijkse periode van het betrokken jaar en/of de tonnen voor het opvullen van putten;
2) 31 maart voor de netto gewonnen aantal tonnen kiezel- en of zand van de laatste
zesmaandelijkse periode van het jaar dat aan de vestiging voorafgaat en/of de tonnen voor het
opvullen van putten.
Artikel 5.
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 2 gestelde termijn, of ingeval van onjuiste, onvolledige
of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve
ingekohierd. Vooraleer wordt overgegaan 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.
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De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met het dubbel van de belasting en wordt
ook ingekohierd. De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de beëdigde
ambtenaren. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het
tegendeel.
Artikel 6.
Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester
en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Het kohier wordt
overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld zorgt voor de verzending van de
aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtige.
Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de
uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het
adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen,
evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te
worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift.
Artikel 7.
De belasting moet betaald zijn binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Wanneer de belasting niet betaald is binnen deze termijn, worden de regels toegepast betreffende
nalatigheidsintresten inzake de rijksbelasting op de inkomsten.
Artikel 8.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag, een belastingverhoging of
een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen 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 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Bezwaarschriften kunnen ook via een duurzame drager worden ingediend binnen de termijn en
onder de voorwaarden zoals hierboven vermeld.
Het college van burgemeester en schepenen of het personeelslid dat zij speciaal daarvoor
aanwijst, bericht schriftelijk of via duurzame drager ontvangst binnen vijftien dagen na de
verzending of de indiening van het bezwaarschrift.
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in zijn bezwaarschrift heeft gevraagd,
zal de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting.
Artikel 9
De belastingplichtige kan de verbetering vragen van materiële missingen zoals dubbele aanslag,
rekenfouten, enz., zolang de gemeenterekening van het aanslagjaar waarop de belasting
betrekking heeft, nog niet werd goedgekeurd.
Artikel 10.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Decreet over het Lokaal
Bestuur.
Voor eensluidend afschrift

Raymond Corstjens
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