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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
donderdag, 29 april 2021
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

P. De Groote, Burgemeester;
K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche, P. Vlietinck, A.
Vervarcke-Pattyn, K. van der Hooft, Schepenen;
O. Bodyn, I. Goeminne, B. De Brabandere, C. Coudyser, Francoise
Bienstman - De Vreeze, F. Pottier, T. Gobert, A. Mestdach, O. Van
Caeyzeele, P. Van Eeghem, N. Costers, N. Wenmaekers, F. Maes, K.
Cauwels, N. Couhysder, C. Bedert, L. Lierman, J. Van Durme, A. Geerinckx,
L. Vanneste, Raadsleden;
K. Lanckriet - Van Steen, Voorzitter;
M. Gobert, Algemeen directeur
K. De Plecker, L. Callens, Raadsleden

10. Financien - Ontvangsten - Belasting op kampeerterreinen Hervaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de grondwet, in het bijzonder artikel 170§4;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 5 februari 2016, en latere wijzigingen, betreffende toeristische logies;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het bijzonder
op het artikel 40 §3, artikel 41 14°, artikel 286 §1, artikel 287, artikel 288 en artikel 330;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2019 houdende de belasting op de
kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2020 t/m 2025;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017, en latere wijzigingen, tot
uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 betreffende toeristische logies;
Gelet op de omzendbrief van 15 februari 2019 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding houdende coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat vanaf aanslagjaar 2021 de toeristische kampeerplaatsen niet meer belast worden
en dit om een gelijk speelveld te creëren tussen verschillende vormen van toeristisch, commercieel
uitgebate logies;
Overwegende dat nog enkel de residentiële kampeerplaatsen belast zullen worden;
Overwegende dat deze belasting wordt geheven aangezien het gemeentebestuur voor deze vorm
van recreatie en toerisme ook een taak van toezicht heeft;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

BESLUIT :
Artikel 1 : definities
§1. Residentiële kampeerplaatsen bestaan uit:
•
seizoensplaatsen: plaatsen voor verplaatsbaar kampeermiddel voor een termijn van 1-6
maanden, meestal een seizoen (pasen-september);
•
verblijfplaatsen: plaatsen voor een vast of verplaatsbaar verblijf (caravan of stacaraven)
die wordt aangewend als 2de verblijf door de eigenaar ervan.
§2. Kampeerterrein : onder kampeerterrein wordt verstaan het terrein waarop gewoonlijk of bij
gelegenheid wordt gekampeerd door meer dan tien personen tegelijk, of waarop meer dan drie
verblijven staan als bedoeld in alinea 1 van dit artikel.
Art. 2 : belastbaar feit
§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 een jaarlijkse belasting gevestigd op de
residentiële kampeerplaatsen.
§2. Voor de toepassing van de bepalingen van deze verordening wordt de toestand op 1 januari
van het aanslagjaar in aanmerking genomen.
Art. 3 : belastingplichtige
§1. De belasting is verschuldigd door de exploitant van het kampeerterrein waarop de residentiële
kampeerplaatsen zich bevinden.
§2. Zo de invordering van de belasting, verschuldigd door de exploitant, moeilijkheden oplevert, is
de eigenaar van de grond waarop het kampeerterrein gevestigd is, hoofdelijk aansprakelijk tot het
betalen van de belasting. Ingeval van mede-eigendom is iedere mede-eigenaar hoofdelijk de
belasting verschuldigd.
Art. 4 : berekeningsgrondslag en tarieven
De belasting wordt per residentiële kampeerplaats vastgesteld als volgt:
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Art. 5 : aangifte
§1. De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door
hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet teruggestuurd
worden.
§2. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 1
juni van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter
beschikking te stellen.
§3. Het gemeentebestuur controleert de juistheid van de aangiften.
§4. 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.
§5. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of ingeval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Bij gebrek aan verklaring of indien die niet volstaat, wordt de belastingplichtige van ambtshalve
belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.
§6. 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.

§7. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen te rekenen van de derde werkdag
die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
§8. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100% en wordt ook ingekohierd.
Art. 6 : invordering
§1. De belasting wordt door middel van kohieren ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30
mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van de provincie- en gemeentebelastingen.
§2. De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 7 : bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden binnen een termijn van
drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag. Indien de
belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het
bezwaarschrift.
Art. 8 : algemene bepalingen
§1. Het gemeenteraadsbesluit houdende de belasting op de kampeerterreinen van 28 november
2019 wordt opgeheven vanaf inwerkingtreding van huidig reglement.
§2. Huidig reglement treedt in werking vanaf bekendmaking.
§3. De bekendmaking van het besluit gebeurt overeenkomstig de artikelen 286 t/m 288 van het
decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. Overeenkomstig artikel 330 van hetzelfde
decreet wordt de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het
besluit.
Aangenomen met 26 JA stemmen bij 3 ONTHOUDINGEN:
26 JA-stemmen P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche, P. Vlietinck, A.
Vervarcke-Pattyn, K. van der Hooft, O. Bodyn, K. Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, Francoise
Bienstman - De Vreeze, T. Gobert, A. Mestdach, O. Van Caeyzeele, P. Van Eeghem, N. Costers, N.
Wenmaekers, F. Maes, K. Cauwels, N. Couhysder, C. Bedert, L. Lierman, J. Van Durme, A. Geerinckx, L.
Vanneste
3 ONTHOUDINGEN I. Goeminne, C. Coudyser, F. Pottier
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.
Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Katleen Lancriet – Van Steen
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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