Opheffen en opnieuw vaststellen van het belastingreglement op terreingerelateerde logies voor
de aanslagjaren 2018-2019
Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven voor
de aanslagjaren 2016-2019 wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar 2018.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2018-2019 een belasting geheven op de terreingerelateerde logies.
Artikel 3
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. terreingerelateerd logies: een toeristisch logies in centraal beheer waar op een afgebakend
terrein wordt gekampeerd of verbleven in verplaatsbare of niet-verplaatsbare verblijven, of dat
daarvoor bestemd of ingericht is
2. verblijf: een verplaatsbaar of niet-verplaatsbaar verblijf
3. plaats: een plaats op een terreingerelateerde logies zoals hierboven vermeld. Iedere plaats
wordt ingedeeld in een van de plaatsen vermeld in punt 4 tot en met 8
4. verblijfplaats: een gedeelte van het terrein waarop door toeristen langer dan zes
opeenvolgende maanden kan worden gekampeerd of verbleven in verplaatsbare of nietverplaatsbare verblijven, of dat daarvoor bestemd of ingericht is
5. toeristische kampeerplaats: een gedeelte van het terrein dat uitsluitend wordt gebruikt door
toeristen op doorreis met hun eigen verplaatsbaar openluchtrecreatief verblijf, met
uitzondering van een stacaravan. De toeristische kampeerplaats wordt voor maximum 31
opeenvolgende dagen aan dezelfde toerist aangeboden. Op het einde van die periode
verwijdert de toerist zijn openluchtrecreatief verblijf van de toeristische kampeerplaats
6. seizoensplaats: een gedeelte van het terrein dat uitsluitend wordt gebruikt door toeristen op
doorreis met hun eigen verplaatsbaar openluchtrecreatief verblijf, met uitzondering van een
stacaravan. De seizoensplaats wordt voor maximaal zes opeenvolgende maanden aan dezelfde
toerist aangeboden. Op het einde van die periode of, als de periode korter is, op het einde van
zijn verblijf verwijdert de toerist zijn openluchtrecreatief verblijf van de seizoensplaats
7. camperplaats: een gedeelte van het terrein dat dient als standplaats voor uitsluitende campers
die als overnachtingsgelegenheid worden gebruikt. De camperplaats wordt voor maximaal 31
opeenvolgende dagen aan dezelfde toerist aangeboden. Op het einde van die periode of, als de
periode korter is, op het einde van zijn verblijf verwijdert de toerist zijn camper van de
camperplaats
8. plaats op de tentenweide: een gedeelte van het terrein waarop uitsluitend tenten worden
toegestaan. De plaats op de tentenweide wordt voor maximaal 31 opeenvolgende dagen aan
dezelfde toerist aangeboden. Op het einde van die periode of, als de periode korter is, op het
einde van zijn verblijf verwijdert de toerist zijn tent van de tentenweide.
Artikel 4
Alle aangemelde terreingerelateerde logies worden belast.
Artikel 5
De belasting is verschuldigd door de exploitant die de terreingerelateerde logies aanbiedt.
Artikel 6

De belasting wordt als volgt vastgesteld:
verblijfplaats
seizoensplaats
toeristische kampeerplaats

Jaar
2018
2019
2018
2019
2018
2019

Tarief
334,75 EUR
341,50 EUR
127,50 EUR
130,25 EUR
127,50 EUR
130,25 EUR

Artikel 7
Alle plaatsen zijn belastbaar zelfs indien een aantal gedurende het jaar onbezet blijft.
De belasting is niet van toepassing op de plaatsen die gedurende het aanslagjaar ingevolge sanering
of andere gegronde redenen niet ter verhuring worden aangeboden.
De keuze geschiedt voor 15/02 van het aanslagjaar en is definitief.
Artikel 8
De belastingplichtige die terzelfder tijd onder het toepassingsgebied valt van de belasting op
terreingerelateerde logies en van de belasting op de tweede verblijven, is enkel onderworpen aan
de belasting op de tweede verblijven.
Artikel 9
De belastingplichtige dient aangifte te doen van het aantal plaatsen aan het gemeentebestuur van
Bredene, dienst belastingen.
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 15/10 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 10
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 dertig 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 11
De belasting en de eventuele belastingverhoging worden ingevorderd door middel van een kohier.

