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VERONTSCHULDIGD:

Openbare zitting
Belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijven – vanaf aanslagjaar 2020 tot
en met 2025.
Wetgeving
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen;
het decreet van 10 juli 2008 betreffende de toeristische logies en zijn uitvoeringsbesluit van de
Vlaamse Regering van 15 mei 2009;
Motieven
de financiële toestand van de gemeente;
Besluit Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
art. 1- Met ingang van 01 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025
wordt ten behoeve van de gemeente een taks geheven van 125 euro per jaar, per
kampeerperceel, dat door de kampeerders kan worden gebruikt op de ingerichte
kampeerterreinen, chaletparken en kampeerverblijfsparken.
art. 2- Kampeerplaatsen waarop constructies die op duurzame wijze worden opgericht en
onder toepassing vallen van de belastingverordening op de tweede verblijven worden
vrijgesteld van deze taks.
art. 3- De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het kampeerperceel op de
kampeerterreinen, chaletparken en kampeerverblijfsparken op 01 januari van het aanslagjaar.
De uitbater van de kampeerterreinen, chaletparken en kampeerverblijfsparken is hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van deze belasting.
art. 4- Zij die volgens deze verordening belastingplichtig zijn, moeten bij het
gemeentebestuur aangifte doen van de kampeerpercelen die door de kampeerders kunnen
gebruikt worden en dit vóór 30 juni van het aanslagjaar.

art. 5- De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier.
De kohierbelasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
art. 6- Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van
burgemeester en schepenen.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met invordering belaste
financieel directeur, die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze
verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtige.
art. 7- Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging als volgt worden
toegepast en afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld, afgezien van
het feit of het om één of meerdere overtredingen per aanslagjaar gaat:
- 10 % bij een eerste overtreding
- 40 %, 70 % en 100 % bij respectievelijk een tweede, derde en vierde overtreding, met dien
verstande dat een correcte aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in
hoofde van de belastingplichtige volledig herstelt.
Vanaf de vijfde opeenvolgende overtreding zal de belastingverhoging 200 % van de ambtelijk
in te kohieren belasting bedragen.
art. 8- De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen
terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en
wijzigingen.
art. 9- Dit belastingreglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
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