Besluit van de Gemeenteraad van 15/12/2020
Gemeentebelasting op de ligplaatsen van pleziervaartuigen en -bootjes, zeil- en woonboten
2021-2025. Goedkeuring. (Reglement)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Frank Goossens, Sara Didden,
Kevin Drees, Magda Bocken, Ine Franssen, Elke Gonnissen, 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 Maike Stieners, algemeen directeur.
Verontschuldigd: Guido Geusen, schepen, Gunter Haeldermans, Audrey Jütten, raadsleden.
Algemeen kader
De watersport heeft zich in stad Maaseik enorm ontwikkeld. De grote toename van toeristen betreft
voornamelijk buitenlanders die hun pleziervaartuigen, plezierbootjes, zeil- en woonboten meren in
de waterplassen op het grondgebied van Maaseik. De Stad heeft er belang bij een belasting op
deze ligplaatsen te heffen vermits er voor deze vorm van toerisme een bestendig toezicht van de
politie vereist is. Het bezit van een dergelijk vaartuig kan beschouwd worden als een bewijs van
een zekere welstand, zodat de vordering zonder bezwaar kan worden doorgerekend aan de
eigenaar. De concurrentiepositie van de uitbater komt niet in het gedrang, vermits de vraag het
aanbod overtreft.
Ook de financiële toestand van de gemeente is een overweging bij het vestigen van belastingen in
het algemeen.
Wettelijk kader
- het decreet over het lokaal bestuur;
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen (en de latere wijzigingen);
Besluit
Goedgekeurd bij elektronische stemming met:
-26 stemmen voor: Johan Tollenaere, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
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Vermeulen, Petronella Zelissen, Leo Pieters, Pierre Hendrikx, Eddy Slootmakers.
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Artikel 1. Voor de aanslagjaren van 2021 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op de
ligplaatsen van pleziervaartuigen en -bootjes, zeil- en woonboten, aanwezig in de wateren en
waterplassen op het grondgebied van de Stad Maaseik.

Belastingplichtige

Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de uitbater van de ligplaatsen.

Tarief

Artikel 3. De belasting wordt vastgesteld op 100 euro per ligplaats.

Wijze van inning

Artikel 4. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Aangifteplicht

Artikel 5.

De belastingplichtige moet ten laatste vóór 1 april van ieder jaar aangifte doen van het aantal
ligplaatsen op volgend adres: Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik.

De aangifte kan gedaan worden op het formulier dat door het gemeentebestuur wordt toegestuurd
of op een formulier dat kan worden bekomen via de website van Stad Maaseik.

Het stadsbestuur controleert de juistheid van de aangiften. De belastingplichtige is verplicht de
controle hiervan te vergemakkelijken, onder meer inlichtingen en documenten te verstrekken die
van hem daartoe worden gevraagd en controle ter plaatse toe te laten.
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Procedure van ambtshalve vaststelling

Artikel 6. Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 5 gestelde termijn, of in geval van
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting
ambtshalve worden 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 te rekenen van de derde werkdag
die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Belastingverhoging

Artikel 7. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan
de verschuldigde belasting.

Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Betaaltermijn

Artikel 8. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9. Bij niet-betaling van de belasting wordt deze ingevorderd conform het gemeentelijk
retributiereglement ter invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke
administratieve geldboetes.

Bezwaarprocedure

Artikel 10. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
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Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend 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.

De belastingschuldige die gehoord wenst te worden, moet dit uitdrukkelijk in het bezwaarschrift
vermelden.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening ervan.

Artikel 11. De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen
ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere
wijzigingen

Inwerkingtreding

Artikel 12. Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Maike Stieners
algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
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