PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 22 december 2014.
Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste, burgemeester, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW, M. Rossey, W. Liefhooghe, S.
Thybaert, L. Boudolf, B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Bossuyt, M. Linthout, M. Vandermeeren, S.
Van Damme, R. Florizoone, gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris.
Belasting op de kampeerterreinen. Opheffen en invoeren voor een termijn eindigend op 31
december 2019.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet;
 artikel 42 en 43, §2, 15° van het gemeentedecreet;
 het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
 het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies;
 het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet betreffende het
toeristische logies;
 besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden
voor dergelijke verblijven;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB 2011/1 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse
Rand d.d. 10 juni 2011;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 In het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van decreet van 10 juli 2008
betreffende het toeristische logies, artikel 9, worden de voorwaarden inzake oppervlakte van de
percelen op een terrein voor openluchtrecreatie verblijven opgelegd. Er wordt bijgevolg afgestapt van
het criterium totale oppervlakte van de camping voor de berekening van de belasting. De aanslag zal
gebeuren in functie van het aantal percelen binnen de camping.
 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen percelen waarop vaste verblijfsgelegenheden staan en
percelen die bestemd zijn voor tenten, caravans, mobilhomes. Er wordt namelijk van uit gegaan dat
personen die eigenaar zijn van een bungalow, chalet, vaste stacaravan, paviljoen, e.d. die in principe
het hele jaar door kunnen gebruiken. Naar analogie van eigenaars van een appartement, huis of villa,
die voor hun verblijf jaarlijks de belasting op een wooneenheid zonder domicilie betalen, is het correct
dat daarvoor een hoger belastingtarief wordt aangerekend. Er bestaat immers een duidelijk verschil
tussen percelen voor deze niet-verplaatsbare verblijven en percelen, die slechts gedurende een
beperkte tijd van het jaar kunnen worden gebruikt, met name voor tenten, caravans en mobilhomes.
 De tarieven zijn al, met uitzondering van dat voor niet-verplaatsbare verblijven, sedert 1989 ongewijzigd
gebleven;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST

met 13 ja-stemmen en 5 neen-stemmen

Art.1:

De gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 december 2013 houdende de belasting op
kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2014 t.e.m. 2019 wordt opgeheven vanaf 2015.

Art.2:

Voor de aanslagjaren 2015 t.e.m. 2019 wordt een belasting geheven op de terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven zoals bedoeld in artikel 2, 3°, van het decreet 10 juli 2008
betreffende het toeristische logies. In dit reglement wordt verder de benaming kampeerterreinen
gebruikt.

Art.3:

De belasting is niet van toepassing op weekendverblijfparken.

Art.4:

Een kampeerplaats is een perceel binnen het kampeerterrein bestemd voor het plaatsen van één
tent, mobilhome, caravan of eender ander soort verblijf, dat niet ontworpen is voor vaste
bewoning.

Art.5:

De belasting bedraagt:
a) 35 EUR per kampeerplaats voor tenten, toercaravans, mobilhomes en dergelijke, die slechts
tijdelijk blijven staan;

b) 150 EUR per kampeerplaats voor chalets, bungalows, residentiële caravans, huisjes,
paviljoenen en dergelijke, die minstens negen maanden per jaar op het terrein blijven staan.
Art.6:

De belasting is verschuldigd door de uitbater van het kampeerterrein.
De belasting wordt toegepast ook als de uitbater voor de exploitatie niet beschikt over de nodige
wettelijke en/of reglementaire vergunningen. Het aanrekenen en betalen van de belasting houdt
niet in dat automatisch een exploitantvergunning is toegekend.

Art.7:

Alle al dan niet vergunde kampeerplaatsen zijn belastbaar, zelfs indien ze gedurende het jaar
onbezet blijven.
Kampeerplaatsen die ingevolge overmacht niet kunnen worden ingenomen, worden niet belast.

Art.8:

De uitbater van het kampeerterrein ontvangt jaarlijks van het gemeentebestuur aangifteformulier,
dat door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend voor de erin vermelde vervaldatum moet
worden teruggestuurd. Hij vermeldt daarop het totale aantal kampeerplaatsen.
Indien het gemeentebestuur dit nodig acht, kan de bevoegde gemeentelijke dienst ter plaatse een
controle uitvoeren.

Art.9:

Als het aangifteformulier laattijdig of niet wordt teruggestuurd, onvolledig, onnauwkeurig of onjuist
wordt ingevuld, kan de uitbater ambtshalve worden belast.
In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens
waarover de gemeente beschikt.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en
schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen
waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop deze 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 vanaf de
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen.

Art.10: De overeenkomstig voorgaande artikel ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met
10 % van de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting
ingekohierd.
Art.11: De belasting en het bedrag van de belastingverhoging worden ingevorderd door middel van een
kohier.
Art.12: De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Art.13: De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en
gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending of vanaf de kennisgeving
van de aanslag.
Art.14: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met
9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zijn met name
niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art.15: Indien eenzelfde toestand voor eenzelfde periode van het jaar valt binnen het toepassingsgebied
van deze verordening en van de verordening op de wooneenheden zonder domicilie, is enkel de
verordening op de kampeerterreinen van toepassing.
Art.16: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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