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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad stemde op 5 november 2013 een belastingreglement voor openluchtrecreatieve 
terreinen en verblijven. 

Dit reglement loopt af op 31 december 2019. Als de stad dit wil behouden, moet het opnieuw 
gestemd worden.

Het reglement is voldoende duidelijk en uitvoerbaar.

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur
 Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen.
 Decreet van 10 juli 2008 betreffende toeristische logies



Argumentatie
Kampeerders maken gebruik van de stedelijke accommodaties maar dragen niet bij in de kosten via 
het betalen van gemeentelijke belastingen. Door de belasting op de openluchtrecreatieve verblijven 
en terreinen leveren de uitbaters van de kampeerterreinen een financiële bijdrage. 

Omdat het huidige reglement afloopt op 31 december 2019 moet het opnieuw gestemd worden.

Er worden geen wijzigingen aan dit reglement aangebracht. Omliggende gemeentes vragen zeer 
verschillende tarieven. De administratie stelt voor om het tarief van 12,50 euro te indexeren en af te 
ronden naar 15 euro per kampeerplaats.

Besluit

De gemeenteraad keurt het reglement goed: 

Belastingen 2020-2025

Belastingreglement op openluchtrecreatieve terreinen en verblijven

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting op openluchtrecreatieve 
terreinen en verblijven.

Doel: gebruikers van openluchtrecreatieve verblijven en terreinen maken gebruik van de stedelijke 
accommodaties en dragen niet bij in de kosten via het betalen van gemeentelijke belastingen. Door 
middel van een specifieke belasting leveren deze gebruikers een financiële bijdrage.

2. Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van openluchtrecreatieve verblijven en terreinen.

3. Grondslag en tarief

Definities: de termen “openluchtrecreatief verblijf” en “openluchtrecreatief terrein” hebben in dit 
reglement dezelfde betekenis als in het decreet van 10 juli 2008 over toeristische logies.

De belasting bedraagt:

 15 euro per plaats bestemd voor het verblijf van de toeristen op openluchtrecreatief verblijf 
 15 euro per perceel, begrepen in een openluchtrecreatief terrein.

De toestand op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld. De belasting is ondeelbaar 
verschuldigd voor het ganse jaar.

4. Vrijstellingen

Terreinen waar maximaal 75 dagen per jaar wordt gekampeerd door georganiseerde groepen die 
onder toezicht staan van één of meerdere monitors en alleen tenten als kampeerverblijf gebruiken.



5. Kohierbelasting

De belasting wordt door middel van een kohier (belastingregister met een overzicht van 
belastingplichtigen en bedragen) ingekohierd op naam van de belastingplichtige die zowel een 
natuurlijk persoon, een feitelijke vereniging als een rechtspersoon kan zijn. 
De betaling van de belasting kan worden ingevorderd van de belastingplichtige zelf maar ook van alle 
leden van een feitelijke vereniging. Elk van hen is terzake hoofdelijk aansprakelijk.

Aangifteplicht: elke belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste op 30 april van het aanslagjaar een 
aangifte indienen bij het stadsbestuur op het voorgeschreven aangifteformulier. De nieuwe 
belastingplichtige moet hiervan zelf aangifte doen.

De administratie kan aan de belastingplichtige een voorstel van aangifte bezorgen:

 als de gegevens op dit voorstel onjuist of onvolledig zijn of niet overeenstemmen met de 
belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige ten laatste 
op 30 april van het aanslagjaar het voorstel verbeterd en vervolledigd terugsturen. Het tijdig 
teruggezonden en gecorrigeerde of aangevulde voorstel tot aangifte, geldt in dat geval als 
aangifte.

 als de gegevens op dit voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari 
van het aanslagjaar, is de belastingplichtige niet verplicht dit formulier tegen 30 april van het 
aanslagjaar terug te sturen. In dat geval is automatisch aan de aangifteplicht voldaan en 
wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens vermeld op het toegestuurde voorstel 
van aangifte.

 bovendien moet voor elke wijziging of verandering in de belastbare toestand in de loop van 
het belastingjaar binnen de maand melding worden gedaan bij het stadsbestuur.

Bij gebrek van aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 
belastingplichtige ambtshalve belast, met andere woorden volgens de gegevens waarover de stad 
beschikt. Het tarief bij de ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%.

6. Procedure

De vestiging en invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het decreet van 
30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen.

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

7. Bezwaren

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden 
ingediend en gemotiveerd.

De belastingplichtige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de 
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.



Openbare stemming op besluit 1
- 22 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Evelyn Breugelmans; Axana Ceulemans; 

Patrik De Cat; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers; Susy Matthijs; Bart 
Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Sluyts; Els Sterckx; Yoleen Van Camp; Pascal 
Van Nueten; Mien Van Olmen; Priscilla Van Thielen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; 
Jennis Wagemans

- 7 onthouding(en): Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob 
Lathouwers; Tom Olyslaegers; Lore Wagemans

-

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


