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BOORTMEERBEEK

BESTUIT VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 24 november 2014

Aanwezig: Michel Baert voorzitter
Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De Locht, Willy
Cornelis schepenen
Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Els Schoeters,
Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van
Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Josée Naets, Anne-
Marie Van Loock raadsleden
Johan Smits gemeentesecretaris

Verontschuldigd:Anne Cleiren raadslid

25. Kohierbelasting - kampeerterreinen 2015

De gemeenteraad,

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen
vergt;

Overwegende dat de aanwezigheid van kampeerterreinen op het grondgebied van de gemeente een
bijzondere aandacht van het gemeentebestuur vraagt;

Gelet op het decreet van 30 mei2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op de omzendbrief BB2014l4van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 20L4 betreffende de aanpassing van
de meerjarenplannen 2OL4 - 2019 en de budgetten 2Ot5;

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert (Open VLD), Karin Derua (Open VLD), Remi Serranne (SP.a),

Steven Michiels (Open VLD), Annick Dekeyser (Open VLD), Hans De Locht (Open VLD),
Nieke Deleebeeck-Baudet (N-VA), Marie-Ange Henderix (Open VLD), Els Schoeters (Open

VLD), Maurice Vanmeerbeeck (Open VLD), Daisy De Neef (SP.a), Dirk Bernagie
(Onafhankelijk), Audrey Bogaerts (Open VLD), Marita Palstermans (Onafhankelijk),
Francine De Becker (onafh.), Josée Naets (SP.a) en Anne-Marie Van Loock (N-VA).

3 onthoudingen: Bert Meulemans (CD&V), Steven Van Loock (CD&V)en KristelAndries
(cD&v).

art. 1
Voor het aanslagjaar 2015 een directe gemeentebelasting te vestigen op de openluchtrecreatieve
verblijven, zoals bedoeld in het decreet van 3 maart 1-993 betreffende het statuut van de terreinen
voor openluchtrecreatieve verblijven.



art.2
Voor de kampeerterreinen is de belasting verschuldigd door de exploitant op l januari van het
aanslagjaar. De eigenaar op l januari van het aanslagjaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van de belasting. Voor de kampeerverblijfparken is de belasting verschuldigd door de ge

bruiker op l januari van het aanslagjaar. De gebruiker op l januari van het aanslagjaar is hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

art. 3

De belasting wordt vastgesteld:

voor de kampeerterreinen: op 1,00 EUR/m2 nuttige oppervlakte
voor de kampeerverblijfparken: op 1-00,00 EUR/perceel.

Om de nuttige oppervlakte te bepalen wordt de totale oppervlakte van het kampeerterrein
a mbtshalve verminderd met 25 %.

art.4
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem,

behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de er in vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 15 januari

van het jaar volgend op het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke

Begevens ter beschikking te stellen.

art.5
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege

belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van
bezwaar en beroep. Het gemeentebestuur kan een telling organiseren om de in artikel 4 door het
aa ngift efo rm u I ier bekomen gegeve ns te contro le re n.

art. 6
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekende briel 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.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

art.7
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende

een periode van drie jaar volgend op l januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar
verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de

bedoeling schade te berokkenen.

art. 8
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met het dubbele van de verschuldigde
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

art. 9
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
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art. 10

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

art. 1L

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

art. L2

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om
ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet. Wanneer het bezwaar het
herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijk misslag, kan het nochtans geldig worden
ingediend zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaarvan de belasting niet
heeft goedgekeurd.

art. 13

Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op
de inkomsten.

aril L4

Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van dit reglement en het
belastingreglement op de tweede verblijven is alleen de belasting op de uitbating van
ka mperterreinen van toepassing.

art.15
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen L86 en 187 van het
Vlaams gemeentedecreet.

art. L6

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

Aldus gedaan in zitting datum als boven

De gemeentesecretaris
get. Johan Smits

De gemeente ns

Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 2 december 20L4

De voorzitter
get. Michel Baert

De voo
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Michel Baert




