Belastingreglement op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven voor de
aanslagjaren 2016-2019
Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 18/12/2014 op de kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2015-2019
wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar 2016.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2016-2019 een belasting geheven op de terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven.
Artikel 3
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. een terrein voor openlucht recreatieve verblijven: een terrein met plaatsen voor openlucht
recreatieve verblijven waarop door toeristen gekampeerd of verbleven wordt of dat daarvoor
bestemd of ingericht is;
2. verblijfplaats: dit is een gedeelte op het terrein voor openluchtrecreatieve verblijven waarop
toeristen langer dan zes opeenvolgende maanden mogen kamperen of verblijven in een mobiel
of niet-verplaatsbaar openluchtrecreatief verblijf;
3. toeristische kampeerplaats: dit is het gedeelte op het terrein voor openluchtrecreatieve
verblijven dat enkel en alleen wordt gebruikt door toeristen met een eigen mobiel
openluchtrecreatief verblijf, uitgezonderd een stacaravan. Dit gedeelte wordt gedurende
maximum zes opeenvolgende maanden aan dezelfde toerist aangeboden. De toerist dient op
het einde van de periode, of wanneer de periode korter is, op het einde van zijn verblijf, zijn
openluchtrecreatief verblijf te verwijderen;
4. kampeerplaats voor kortkampeerders: dit is het gedeelte op het terrein voor
openluchtrecreatieve verblijven dat enkel wordt gebruikt door toeristen die op doorreis zijn.
Dat doen ze met hun eigen mobiel openluchtrecreatief verblijf, uitgezonderd een stacaravan.
Dit gedeelte wordt maximum voor 31 opeenvolgende dagen aan dezelfde kortkampeerder
aangeboden. De toerist dient op het einde van die periode, of wanneer de periode korter is, op
het einde van zijn verblijf, zijn openluchtrecreatief verblijf te verwijderen;
5. mobiel openlucht recreatief verblijf: dit is een tent, een vouwwagen, een kampeerauto, een
rijcaravan, een stacaravan of elk ander vergelijkbaar verblijf;
6. niet-verplaatsbaar openlucht recreatief verblijf: een chalet, een bungalow, een
vakantiewoning, een vakantiehuisje, een trekkershut, een paviljoen of elk ander vergelijkbaar
verblijf met een stedenbouwkundige vergunning of een stedenbouwkundig uittreksel waaruit
blijkt dat het verblijf vergund is of toch wordt geacht vergund te zijn.
Artikel 4
De terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven worden belast, ongeacht of ze al dan niet de
noodzakelijke vergunningen verkregen, overeenkomstig de vigerende regelgeving.
Het aanrekenen van de belasting en het betalen ervan door de belastingplichtige mag niet worden
aanzien als het toekennen van de vergunning en ontslaat hen geenszins van zijn verplichtingen
tegenover de geldende beschikkingen.
Artikel 5
De belasting is verschuldigd door de exploitant van het terrein.
Artikel 6

De belasting wordt als volgt vastgesteld:
verblijfplaats – type kampeerhuisje/stacaravan

verblijfplaats – type toercaravan op jaarplaats

toeristische kampeerplaats (tot zes maanden)

plaats voor kortkampeerders

Jaar
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019

Tarief
321.50 EUR
328,00 EUR
334,75 EUR
341,50 EUR
321.50 EUR
328,00 EUR
334,75 EUR
341,50 EUR
122,50 EUR
125,00 EUR
127,50 EUR
130,25 EUR
122,50 EUR
125,00 EUR
127,50 EUR
130,25 EUR

Artikel 7
Alle vergunde kampeerplaatsen zijn belastbaar zelfs indien een aantal gedurende het jaar onbezet
blijft.
De belasting is niet van toepassing op de percelen die gedurende het aanslagjaar ingevolge sanering
of andere gegronde redenen niet ter verhuring worden aangeboden.
De keuze geschiedt voor 15 februari van het aanslagjaar en is definitief.
Artikel 8
De belastingplichtige dient aangifte te doen van het aantal vergunde plaatsen aan het
gemeentebestuur van Bredene, dienst belastingen. Bij gebrek aan vergunning dienen het aantal
beschikbare plaatsen opgegeven te worden. Alle vergunde of beschikbare plaatsen zijn belastbaar,
zelfs indien een aantal ervan gedurende het jaar onbezet blijft.
Wanneer de belastingplichtige een aangifteformulier van het gemeentebestuur ontvangt, dient de
aangifte te gebeuren binnen een periode van een maand vanaf de verzending van het
aangifteformulier.
De belastingplichtige die geen of onvoldoende aangifteformulier(en) van het gemeentebestuur
ontving, dient voor 15 oktober van het aanslagjaar bij het gemeentebestuur het (de) vereiste
aanvraagformulier(en) aan te vragen. In dit geval dient de aangifte te gebeuren binnen een periode
van een maand vanaf de terbeschikkingstelling van het aangifteformulier.
Artikel 9
In geval van ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt een door het gemeentebestuur aangesteld
personeelslid, de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen
waarom het gemeentebestuur 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 30 kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen. De belasting mag niet worden gevestigd voor die termijn verstreken is.
In geval van aanslag van ambtswege, wordt de belasting verhoogd:
 met 10% van de ambtshalve ingekohierde belasting bij ontstentenis van kwade trouw of bij een
eerste inbreuk;
 met 25% van de ambtshalve ingekohierde belasting bij kwade trouw of bij een tweede en
volgende inbreuk binnen een periode van drie jaar.

Artikel 10
De belasting en de eventuele belastingverhoging worden ingevorderd door middel van een kohier.

