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BELASTING
OP KAMPEERTERREINEN

ARTIKEL 1
Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een directe belasting
geheven op de kampeerterreinen ongeacht het feit of de camping al dan niet als zodanig in
de kadastrale legger ingeschreven is. Voor de toepassing van dit reglement wordt aan de
term “kampeerterreinen” dezelfde betekenis gegeven als deze gegeven aan
“openluchtrecreatief terrein” voorzien bij het decreet van 10.07.08 betreffende het toeristische
logies, en latere aanvullingen; alsook het besluit van de Vlaamse Regering van 10.05.09 en
latere aanvullingen. De terreinen waarop slechts gedurende maximum vijfenzeventig dagen
per jaar gekampeerd wordt door georganiseerde groepen kampeerders die onder toezicht
van één of meer monitors staan en alleen tenten als kampeerverblijf gebruiken vallen niet
onder toepassing van huidig reglement.

ARTIKEL 2
Voor de kampeerterreinen is de belasting verschuldigd door de exploitant op 1 januari van
het belastingjaar. De aangifte dient gedaan door de exploitant van het kampeerterrein
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behoudens indien de belasting op de tweede verblijven op hen toepasselijk is. De aangifte
dient te gebeuren ten laatste een maand na de ingebruikname of de aanwending als
kampeerterrein.

ARTIKEL 3
De belasting wordt vastgesteld op 7,00 € per vergunde plaats of perceel verschuldigd op 1
januari van het belastingjaar. De belasting is ondeelbaar en voor het ganse belastingjaar
verschuldigd.

ARTIKEL 4
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de
ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college 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
volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen.

ARTIKEL 5
De belastingkohieren zullen door het college van burgemeester en schepenen worden
opgemaakt en uitvoerbaar verklaard.

ARTIKEL 6
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30.05.08 en latere wijzigingen en
aanvullingen.

