UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van donderdag 17 september 2015
Jean Duijsens: Voorzitter
Huub Broers: Burgemeester
Jacky Herens, William Nijssen, José Smeets: Schepenen
Anne-Mie Casier, Jean Levaux, Armel Wynants, Yolanda Daems, Grégory Happart, Rik Tomsin,
Marina Slootmaekers, Jean-Marie Geelen, Mathieu Paggen: Raadsleden
Maike Stieners: Secretaris
4.

Aanpassing reglement op de georganiseerde massamanifestaties

De raad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
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 gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op 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 bevindingen van het College van Burgemeester en Schepenen en het voorstel om sociale
organisaties eveneens vrij te stellen van het betalen van een belasting, doch niet van het betalen van een
waarborg zoals vastgesteld in ons besluit van 26.07.2007
Gelet op de bekrachtiging van de gemeenteraad op 17 oktober 2013 van de “Vaststelling definitief document
grensoverschrijdend wielerbeleid”.
Overwegende de financiële toestand van de gemeente Voeren
Overwegende de noodzaak om de veelvuldig georganiseerde massamanifestaties op het openbaar domein van
onze gemeente financieel te reglementeren en te organiseren om zodoende de gebruikers van onze openbare
domeinen, openbare wegen, e.a. gelijk te stellen met de eigen inwoners die via hun jaarlijkse afdracht aan de
gemeentebelastingen bijdragen aan de werking van de gemeente en het onderhoud van de openbare domeinen
Overwegende het feit dat bepaalde manifestaties bovendien aanleiding geven tot schade aan wegen, pleinen en
verkeersborden die hersteld dient te worden
Overwegende het feit dat ons bestuur het verkeer dient af te stemmen op dit veelvuldige extra gebruik, wat ook
weer voor bijkomende financiële lasten zorgt voor de gemeente
Dat er bovendien administratieve kosten zijn voor het opmaken van een dossier
Overwegende onze samenwerking met het Huis van de Sport dat een deel van deze taken overneemt en dat
daarom het vorige reglement dus aangepast dient te worden
Overwegende de bijdrage die de gemeente wil doen om met de hogere overheden te streven naar het bereiken
van de Kyoto-normen en dat het dus redelijk is dat gemotoriseerde organisaties, die nadeliger zijn voor het milieu,
zwaarder belast worden
Overwegende het feit dat er wel degelijk een groot verschil bestaat tussen het zachte gebruik zonder veel
nadelen en het hinderlijke gebruik met veel nadelige gevolgen en grotere financiële lasten ten nadele van de
gemeente en dat het ons bestuur daarom toekomt om gediversifieerd te besluiten

besluit
Stemmen voor:

Jean Duijsens, Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, AnneMie Casier, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Marina Slootmaekers, JeanMarie Geelen, Mathieu Paggen

Stemmen tegen:

José Smeets, Jean Levaux, Armel Wynants

Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Artikel 1

Vanaf 18.09.2015 tot en met 31.12.2019 wordt er een belasting geheven op de
massamanifestaties op het grondgebied van de gemeente Voeren

Artikel 2

Vallen niet onder deze verordening: de wielerwedstrijden en andere sportwedstrijden van
nationale of internationale sportbonden die zelf volledig en op wettelijk gereglementeerde wijze
instaan voor de openbare veiligheid en verkeerstechnische aspect of dit doen in samenwerking
met de federale politie.
Vallen ook niet onder deze verordening: de volgende organisaties met sociale en
maatschappelijke doelstellingen: oudercomités ten behoeve van boekenfondsen e.a. sociale
maatregelen voor de leerlingen, organisaties die erkend zijn door de federale of Vlaamse
overheid (Kom op Tegen Kanker, Hartstichting, Kinderkankerfonds, Télévie, 11.11.11, Rode
Kruis, Vlaams Kruis) bike- en motortochten voor/met mindervaliden, evenementen georganiseerd
door sociale huizen (voor geestelijk en/of fysieke mindervaliden), rusthuizen.

Artikel 3

Op basis van hun intensiteit, druk op de omgeving en het openbare domein worden de
massamanifestaties ingedeeld in drie hoofdcategorieën en onderverdelingen
ste

3.1. Categorie van de 1 graad: de organisatie van wandelevenementen op wegen van
Groot Verkeer, boswegen, wandelwegen, veldwegen
de

3.2. Categorie van de 2 graad: de organisatie van grootschalige fietsevenementen i.s.m.
Huis van de Sport op:
3.2.1. wegen van Groot Verkeer of gemarkeerde fiets- of MTB-routes
3.2.2. andere wegen dan de voorgaande (dus afwijkend van het gemarkeerde
parcours mits toegelaten)
de

3.3. Categorie van de 3 graad (omwille van extra overlast uitgesloten op wandelroutes, in
natuurgebieden, in beschermde bossen en andere kwetsbare gebieden of zones zoals
bepaald en vastgelegd door de overheden): gemotoriseerde massamanifestaties,
ingedeeld in de volgende categorieën en gebruikmakend van het openbaar domein
3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.

quads, sportmotoren, jeeps op wegen van Groot Verkeer en/of veldwegen
alle gemotoriseerde voertuigen die deelnemen aan wedstrijden van welke
aard dan ook (chronometing, afvallingswedstrijden, spurt- of
snelheidstoepassingen…) op wegen van Groot Verkeer en/of veldwegen,
ook wanneer het wedstrijddeel korter is dan de vergunde tocht
deelnemers van organisaties zonder wedstrijddeel (zoektochten, show,
grote groepsverplaatsingen, autoclubs,…) en met weinig belastende
voertuigen die in normale omstandigheden deelnemen aan het gewone
verkeer en/of erkende oldtimers
ste

Artikel 4

Voor de categorie van de 1 graad: een belasting van 0.10 euro per deelnemer wordt
aangerekend voor organisaties die de capaciteit van 2500 wandelaars overtreffen en dit vanaf
deelnemer 2501.

Artikel 5

Voor de categorie van de 2 graad wordt via het Huis van de Sport een retributie van 0,50 euro
per deelnemer aangerekend voor organisaties die de capaciteit van 250 deelnemers overtreffen
en dit vanaf deelnemer 251.

de

Artikel 6

Voor de categorieën van de 3
geheven:

de

graad worden de volgende afzonderlijke cumulatieve belastingen

3.3.1.

van 1 tot 25 deelnemers: 1 euro/deelnemer
van 26 tot 50 deelnemers: 2 euro/deelnemer
van 51 tot 100 deelnemers: 3 euro/deelnemer
vanaf deelnemer 101: 5 euro/deelnemer

3.3.2.

van 1 tot 50 deelnemers: 1 euro/deelnemer
van 26 tot 50 deelnemers: 2 euro/deelnemer
van 51 tot 100 deelnemers: 3 euro/deelnemer
vanaf deelnemer 101: 5 euro/deelnemer

3.3.3.

van 1 tot 50 deelnemers: geen bijdrage
van 51 tot 100 deelnemers: 1 euro/deelnemer
vanaf deelnemer 101: 2 euro/deelnemer

Artikel 7

De organisatie is verplicht om vooraf opgave te doen van het aantal ingeschreven deelnemers en
zich vrijwillig aan te melden tot betaling van deze belasting.

Artikel 8

Voor het aanvragen van organisaties van categorie 1 wordt een waarborg van 100 euro
gevraagd. Deze wordt terugbetaald na controle van het parcours en indien er geen
onregelmatigheden zijn gebeurd.
Voor het aanvragen van organisaties van categorie 2 en 3 wordt een dossierkost van 25 euro
aangerekend tot 1000 deelnemers en een dossierkost van 50 euro vanaf 1001 deelnemers en
een waarborg van 100 euro wanneer de vrijgestelde hoeveelheden worden overschreden. De
waarborg wordt terugbetaald na controle van het gevolgde traject en indien er geen
onregelmatigheden zijn gebeurd.

Artikel 9

Het bestuur kan te allen tijde het aantal deelnemers controleren door het gebruik van alle
mogelijke informatiebronnen zoals – niet limitatief - de opgave op de sites, de tellingen ter
plaatse, het aantal geregistreerde inschrijvingen.

Artikel 10

De aanvraag van de organisatie wordt als aangifte beschouwd.
Bij gebrek aan aangifte/aanvraag, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte/aanvraag vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot 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 die elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd
gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Die termijn
van drie jaar wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het
oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.

Artikel 11

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt vermeerderd met 5% dossierkosten. Deze verhoging
wordt eveneens ingekohierd.
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt 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 met invordering belaste financieel beheerder die
onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder
kosten voor de belastingplichtigen.

Artikel 12

Het aanslagbiljet bevat de elementen vermeld in het kohier, de verzendingsdatum van het
aanslagbiljet, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden

ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om
het bezwaarschrift te ontvangen. Het bevat eveneens de vermelding dat de belastingschuldige of
zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het
bezwaarschrift. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement
krachtens welke de belasting is verschuldigd.
Artikel 13

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag, de belastingverhoging of
een administratieve geldboete bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen, Gemeenteplein 1 te 3798 Voeren.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend of overhandigd worden
aan het college van burgemeester en schepenen of aan het personeelslid dat zij speciaal
daarvoor aanwijst binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag.
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingschuldige alsmede het
voorwerp van het bezwaarschrift en een duidelijke motivering. De belastingschuldige of zijn
vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, vermeldt dit uitdrukkelijk in het bezwaarschrift.
In voorkomend geval zal hij uitgenodigd worden op een hoorzitting.
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat zij speciaal daarvoor
aanwijst, stuurt schriftelijk of via duurzame drager 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 belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de rekening van de gemeente van het aanslagjaar waarop de
belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.
Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, worden de regels toegepast
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.

Artikel 14

De overtredingen van onderhavig reglement worden vastgesteld door de beëdigde ambtenaren.
De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 15

Deze verordening vervangt de vorige verordening betreffende deze materie en treedt in werking
vanaf 18 september 2015.

Artikel 16

Afschrift van onderhavig besluit toe te zenden aan:
 De toezichthoudende overheid
 De Lokale politie van en te 3790 Voeren

Namens de gemeenteraad
Bij verordening
(get.) Maike Stieners
Secretaris

(get.) Jean Duijsens
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen
Maike Stieners
Secretaris

Huub Broers
Burgemeester

