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PUNT 4
Belasting op de kampeerterreinen aanslagjaren 2014-2019: rechtzetting
De raad
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op de
gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012
Gelet op de financiële toestand van de gemeente
besluit
met 13 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 onthoudingen, 1 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen niet
Naam

Ja

Neen

Onth

Ong

Niet

Naam

Ja

Broers Huub

X

Smeets José

X

Herens Jacky

X

Levaux Jean

X

Nijssen William

X

Wynants Armel

Duijsens Jean

X

Happart Grégory

Daems Yolanda

X

Houbiers Benoît

Tomsin Rik

X

Slootmaekers Marina

X

Geelen Jean-Marie

X

Casier Anne-Mie

X

Paggen Mathieu

X

Neen

Onth

Ong

Niet

X
X
X

Artikel 1

Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 ten voordele van de gemeente, een jaarlijkse directe
belasting gevestigd op de kampeerders, ongeacht het feit of de camping al dan niet als zodanig in de
kadastrale legger ingeschreven is.

Artikel 2

Vanaf 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 wordt ten voordele van de gemeente Voeren een belasting op
het kamperen geheven ten laste van de uitbaters van kampeerterreinen die als volgt is vastgesteld:
- 75 euro per perceel op de kampeerterreinen bestemd voor residentieel verblijf (een bungalow,
residentiële woonwagen of residentiële tent)
- Overnachting op kampeerterreinen in een meegebrachte tent of meegebrachte woonwagen worden
belast aan 0,15 euro per overnachting per persoon
- Overnachtingen op occasionele kampeerterreinen of ‘kamperen bij de boer’ worden belast aan 0,15
euro per overnachting per persoon

Artikel 3

Onder residentiële woonwagen moet verstaan worden de caravans die technisch niet gemaakt zijn om
voortgetrokken te worden en waarvan het chassis en het type van wielen het voortslepen niet zouden
verdragen.

Artikel 4

De belasting is verschuldigd door wie in de loop van het aanslagjaar uitbater is van de camping. De
hoedanigheid van camping wordt op diezelfde datum beoordeeld. In geval van mede-eigendom is de
mede-eigenaar de belasting verschuldigd voor zijn wettelijk aandeel.

Artikel 5

De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden uit eigen beweging de belastbare objecten voor 10 januari van
het volgend aanslagjaar kenbaar te maken aan het gemeentebestuur.

Artikel 6

Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de
belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer wordt overgegaan tot de
ambtshalve vaststelling van de belastingsaanslag, 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 30 dagen
volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende
een periode van drie jaar volgend op 1 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. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100% en wordt ook
ingekohierd.

Artikel 7

De overtredingen op dit reglement wordt vastgesteld door de beëindigde ambtenaren. De door hen
opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. De belastingplichtige is
verplicht de controle te vergemakkelijken onder meer door inlichtingen en documentatie te verstrekken
die gevraagd worden en controle ter plaatse toe te laten.

Artikel 8

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op
het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier wordt tegen
ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste financieel beheerder van de gemeente,
die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder
kosten voor de belastingplichtigen. Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld
in het kohier. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens
welke de belasting is verschuldigd.

Artikel 9

De eiser (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde dag volgend op de datum
van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de
inning van de belasting indien dit op een andere wijze dan per kohier gebeurde. Het bezwaarschrift moet,
op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen worden ingediend.
Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het college van
burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst. Het wordt gedagtekend
en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt de naam, de hoedanigheid, het
adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave
van de feiten en middelen. Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat het speciaal
daarvoor aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst binnen 15 kalenderdagen na de verzending of de
indiening van het bezwaarschrift. De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële
vergissingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het aanslagjaar
waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.

Artikel 10

Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast betreffende
nalatigheidintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.

Artikel 12

Indien een zelfde toestand voor hetzelfde aanslagjaar aanleiding kan geven tot de gelijktijdige toepassing
de
van deze verordening en van verordeningen tot instelling van een 2 verblijfsbelasting, is enkel deze
verordening van toepassing.
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