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De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
22. Betreft: GR/2019/206 - Belastingreglement op kampeerterreinen. Vaststelling.  
Gelet op de Grondwet, meer bepaald artikel 170, §4; 
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992, zoals gewijzigd, 
inzonderheid artikelen 464 tot en met 470/2; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de 
geschillenprocedure van gemeente- en provinciebelastingen; 
Gelet op het Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristisch logies; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door artikel 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 
van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
Gelet op het Besluit van 17 maart 2017 van de Vlaamse Regering, tot uitvoering van het decreet 
van 5 februari 2016 houdende het toeristisch logies; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het Decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 
2019; 
Gelet op het belastingreglement op kampeerterreinen, hetwelk geldt tot en met 31 december 
2019; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat kampeerterreinen binnen het grondgebied van de gemeente grote en 
geconcentreerde groepen toeristen aantrekken, zodat de gemeente er belang bij heeft een 
belasting op deze kampeerterreinen te heffen wegens een zware taak inzake toezicht en 
medewerking die deze vorm van recreatie en toerisme vergt; dat deze logies in het bijzonder 
aanleiding geven tot een grotere zorg voor de veiligheid; dat het aangewezen is om de 
exploitant van het kampeerterrein als belastingplichtige aan te duiden, aangezien de identiteit 
van de toeristen niet is gekend; dat de exploitant het bedrag van de belasting aan de toeristen 
kan doorrekenen; 
Gelet op de bespreking; 

UITTREKSEL - gemeenteraad - zitting van 25 november 2019 
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Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op 
kampeerterreinen. 
Onder ‘kampeerterreinen’ wordt verstaan een toeristisch logies in centraal beheer waar op een 
afgebakend terrein wordt gekampeerd of verbleven in een tent, een camper of een caravan. 
Art. 2.- De belasting is verschuldigd door de natuurlijke personen of rechtspersonen, dewelke 
een kampeerterrein uitbaten. 
Art. 3.- De belasting wordt vastgesteld op € 80 per jaar per perceel dat kan worden aangewend 
voor de plaatsing van tenten, kampeerwagens en caravans. 
Art. 4.- De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 5.- Elke belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar een 
aangifte indienen bij het gemeentebestuur op een door het gemeentebestuur voorgeschreven 
aangifteformulier. Als aangiftedatum geldt de postdatum of (bij afgifte) de datum vermeld op 
het ontvangstbewijs. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een 
wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. 
Een belastingplichtige kan een aangifteformulier op eenvoudig verzoek bekomen. 
In geval van eigendomsoverdracht in de loop van het jaar, dient de nieuwe eigenaar aangifte te 
doen binnen de maand. 
Art. 6.- Bij gebrek aan aangifte binnen voormelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast. In geval van een 
ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens waarover de gemeente 
beschikt. 
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en 
schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen 
waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd 
evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de 
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk 
voor te dragen. 
Art. 7.- Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging worden toegepast 
van 10% van de verschuldigde belasting bij een eerste overtreding. 
Bij volgende overtredingen zal een verhoging van 40%, 70% en 100% worden toegepast bij 
respectievelijk een tweede, derde en vierde overtreding. Vanaf de vijfde overtreding zal de 
verhoging 200% bedragen.  
Voor de vaststelling van het toe te passen percentage van de belastingverhoging worden de 
vorige overtredingen niet in aanmerking genomen, wanneer geen overtredingen werden 
vastgesteld voor de laatste twee opeenvolgende aanslagjaren die het aanslagjaar voorafgaan 
waarin de nieuwe overtreding wordt vastgesteld. Een correcte aangifte gedurende twee 
opeenvolgende jaren herstelt aldus de goede trouw in hoofde van de belastingplichtige. 
Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting 
ingekohierd. 
Art. 8.- De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na het verzenden van de 
aanslag. 
Art. 9.- De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. 
Het bezwaarschrift moet, 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. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
de indiening ervan. 
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Art. 10.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Decreet van 30 mei 2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het Uitvoeringsbesluit van dat 
Wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Art. 11.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Het belastingreglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 en 
287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
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