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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
DAGORDE: Heffing van de belasting op de kampeerterreinen aanslagjaar 2020.

De gemeenteraad,
Overwegende dat de ontwikkeling van het toerisme groepen kampeerders aanvoert die hun
tenten opslaan, hun caravans of zelfs hun woonaanhangwagens of andere soortgelijke
verblijven installeren op het grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat de gemeente er belang bij heeft een belasting op het kamperen in te voeren,
o.m. wegens het speciaal toezicht dat deze vorm van toerisme het bestuur oplegt;
Gelet op decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,

Gelet op het decreet van 5 februari 2016 in werking sinds l april 2017 betreffende de
toeristische logies;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 , gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari
2012, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Na beraadslaging;
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Art. l

Voor een termijn van één jaar, beginnend op l januari 2020 en eindigend op 3 l december
2020 wordt een gemeentebelasting geheven ten laste van de uitbaters van de
kampeerterreinen, ongeacht of zij al dan niet houder zijn van een vergunning tot het uitbaten
van een kampeerterrein.

Art 2.
De belasting bedraagt forfaitair 40 euro per kampeerplaats ongeacht de duur van de bezetting.
Art. 3.

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

Indien eenzelfde toestand voor eenzelfde periode van het jaar binnen het toepassingsveld van
het jaar binnen het toepassingsveld van onderhavige verordening of van deze op de tweede
verblijven valt, is enkel de verordening op de kampeerterreinen van toepassing.
Art.5.

De belastingschuldige kan inzake de belasting bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen.

Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en schriftelijk
worden ingediend.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven.
Art. 6.

Indien er geen bezwaren ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek zal deze beslissing
als definitief aanzien worden .

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
1.0.

De algemeen directeur De Voorzitter

