Belastingreglement op de kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2014-2019
Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 19/12/2013 op de kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2014-2019
wordt opgeheven en opnieuw vastgesteld voor de aanslagjaren 2014-2019.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Verblijfplaats: dit is een gedeelte van een camping, vakantiepark, minicamping of verblijfpark,
waarop toeristen langer dan zes opeenvolgende maanden mogen kamperen of verblijven in een
mobiel of niet-verplaatsbaar openluchtrecreatief verblijf.
2. Toeristische kampeerplaats: dit is het gedeelte van de camping, het vakantiepark of het
verblijfpark dat enkel en alleen wordt gebruikt door toeristen met een eigen mobiel
openluchtrecreatief verblijf, uitgezonderd een stacaravan. Deze kampeerplaats 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 van de kampeerplaats.
3. Kampeerplaats voor kortkampeerders: dit is het gedeelte van de camping, het vakantiepark, de
minicamping of het verblijfpark dat enkel wordt gebruikt door toeristen die op doorreis zijn. Dat
doen ze met hun eigen mobiel openluchtrecreatief verblijf, uitgezonderd een stacaravan. De
kampeerplaats 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 van de kampeerplaats.
4. Kampeerautoplaats: dit is het gedeelte van de camping, het vakantiepark, het kampeerautoterrein
of het verblijfpark dat dienst doet als standplaats voor (uitsluitend) kampeerauto’s. De
kampeerautoplaats wordt gedurende maximum 31 opeenvolgende dagen aan dezelfde toerist
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 van de kampeerplaats.
5. Tentenweide: dit is het gedeelte van de camping, vakantiepark, minicamping of verblijfpark
waarop enkel tenten worden toegelaten voor maximum 31 opeenvolgende dagen. 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 van de kampeerplaats.
6. Mobiel: dit is een tent, een vouwwagen, een kampeerauto, een rijcaravan, een stacaravan of elk
ander vergelijkbaar verblijf.
7. Niet-verplaatsbaar: 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 3
Aan de belasting worden onderworpen:
a) alle verblijfplaatsen – type kampeerhuisje/stacaravan

b) alle verblijfplaatsen – type toercaravan op jaarplaats
c) alle toeristische kampeerplaatsen (tot zes maanden)
d) alle plaatsen voor kortkampeerders
e) alle tenten op een tentenweide
f) alle kampeerautoplaatsen.
Artikel 4
Deze belasting is verschuldigd door de exploitant van de camping op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 5
De belasting wordt vastgesteld aan de hand van het door de campingexploitant ingediende
meldingsformulier, op basis van het aantal vergunde plaatsen en op basis van de twee
controletellingen uitgevoerd in januari en juli van het aanslagjaar.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:

verblijfplaats – type kampeerhuisje/stacaravan

verblijfplaats – type toercaravan op jaarplaats

toeristische kampeerplaats (tot zes maanden)

plaats voor kortkampeerders

tent op tentenweide

kampeerautoplaats

Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016

Tarief
280,50 EUR
286,25 EUR
292,00 EUR
298,00 EUR
304,00 EUR
310,25 EUR
199,00 EUR
203,00 EUR
207,25 EUR
211,50 EUR
215,75 EUR
220,25 EUR
117,50 EUR
120,00 EUR
122,50 EUR
125,00 EUR
127,50 EUR
130,25 EUR
117,50 EUR
120,00 EUR
122,50 EUR
125,00 EUR
127,50 EUR
130,25 EUR
61,25 EUR
62,50 EUR
63,75 EUR
65,25 EUR
66,75 EUR
68,25 EUR
41,00 EUR
42,00 EUR
43,00 EUR

2017
2018
2019

44,00 EUR
45,00 EUR
46,00 EUR

Artikel 6
Alle vergunde kampeerplaatsen zijn belastbaar zelfs indien een aantal gedurende het jaar onbezet
blijft.
De belasting is niet van toepassing op het aantal percelen dat gedurende het aanslagjaar ingevolge
sanering of andere gegronde reden niet ter verhuring wordt aangeboden.
De keuze geschiedt voor 15 februari van het aanslagjaar en is definitief.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

