BELASTINGREGLEMENT
OP KAMPEERTERREINEN
DIENSTJAAR 2013 T.E.M. 2018

Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 22/10/2013

Artikel 1:
Haar beslissing van 25 juni 2013 betreffende de invoering van een belasting op
kampeerterreinen voor het dienstjaar 2013 wordt ingetrokken;
Artikel 2:
Er wordt voor de dienstjaren 2013 t.e.m. 2018 een belasting geheven op de
kampeerterreinen bedoeld in het decreet van 10 juli 2008 betreffende toeristische logies
en het bijhorende uitvoeringsbesluit van 15 mei 2009;
Artikel 3:
De belasting is verschuldigd door de exploitant van het kampeerterrein op 1 januari van
het belastingjaar.
Artikel 4:
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Voor 2013: 180 euro per perceel per jaar
Voor 2014: 200 euro per perceel per jaar
Voor 2015: 225 euro per perceel per jaar
Voor 2016 t.e.m. 2018: 225 euro per perceel per jaar
Artikel 5:
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat
door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet
worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk
op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de
voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Artikel 6:
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige
of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve
ingekohierd.
Vooraleer over te gaan 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.
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De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen
vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn
opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar.
Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening
met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met 25% ingeval van een
eerste nalatigheid en met 50% ingeval van een opeenvolgende nalatigheid.
Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 7:
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering
inzake rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 8:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 9:
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10:
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden
gedaan en worden gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger
en vermeldt:
- de naam, de hoedanigheid en het adres ten laste van wie de belasting gevestigd
wordt;
- het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen;
Het bezwaarschrift moet overhandigd of per post verzonden worden binnen 3 maanden
te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 11:
Tegen de beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen kan
beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg in Leuven. Tegen het vonnis
van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep
worden ingesteld.
Tegen het arrest van het hof van beroep kan voorziening in cassatie ingesteld
worden.
Artikel 12:
De vormen, de termijnen evenals de rechtspleging die toepasselijk zijn op de in vorig lid
bedoelde beroepen worden geregeld zoals inzake Rijksinkomstenbelastingen en gelden
voor alle betrokken partijen.
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Artikel 13:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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