
 
 
 
 

GEMEENTE BRECHT   PROVINCIE ANTWERPEN 
 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
donderdag 12 december 2013 

 
Aanwezig : 
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen 
Meeusen V., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., Geysen K., Van De 
Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van 
Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts 
L. - Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
Wouters J. - Secretaris 
Verontschuldigd : 
 
18 Aanpassing belastingreglement op kampeerterreinen en 

kampeerverblijfparken 
 Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente ; 

 
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de invorderingen en de 
geschillen inzake gemeentelijke belastingen; 
 
Gelet op het advies d.d. 30 oktober 2013 van de dienst toezicht om het 
belastingsreglement op kampeerterreinen en kampeerverblijfparken aan te 
passen. 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een passende toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts. Hij stelt dat de verwijzing naar 
het decreet 3/03/1993 geschrapt werd. 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT : Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck 
W., Torfs L., Matheeussen J., Meeusen V., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van 
Assche P., Vochten M., Bresseleers M., Van Looveren K., De Groof E., de 
Hoog K., Vandekeere T., Smouts L.: 18 stemmen voor 
Slegers J., Geysen K., Van De Mierop B., Peeters E., Michiels M., Deckers S., 
Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S.: 11 
stemmen tegen 
 
Art. 1: De gemeenteraadsbeslissing d.d. 10 oktober 2013 over het 
belastingreglement op kampeerterreinen en kampeerverblijfparken wordt 
ingetrokken en aangepast. 
 
Art. 2: Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 
december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een taks geheven van 
115 EUR per jaar, per kampeerperceel, die door kampeerders kunnen worden 
gebruikt op de ingerichte kampeerterreinen en kampeerverblijfsparken. 
 
Art. 3: Kampeerplaatsen waarop constructies die op duurzame wijze werden 
opgericht en onder toepassing vallen van de belastingverordening op de 
tweede verblijven worden vrijgesteld van deze taks. 
 
Art. 4: De belasting is verschuldigd door de uitbaters van de 
kampeerterreinen en kampeerverblijfsparken.  



 
 
 
 
Art. 5: Onverminderd de schikkingen voorzien bij het gemeentelijk 
politiereglement, zal het gemeentebestuur alle maatregelen kunnen nemen 
met het oog op de stipte uitvoering van deze verordening. 
 
Art. 6: Bij gebrek van een tijdige aangifte of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast. In 
geval van ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van 
gegevens waarover de belastingheffende overheid 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 de belasting is gebaseerd evenals de wijze 
van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.  
  
Art. 7: De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt 
verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting en in geval 
van herhaling, binnen de 12 maanden met het dubbele ervan. Het bedrag van 
de verhoging wordt ingekohierd. 
 
Art. 8: De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld 
en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 
schepenen.  
 
Art. 9: De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van 
de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet 
van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van gemeentebelastingen, en mogelijke latere 
wijzigingen.  
 
Art. 10: Deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid 
worden toegezonden. 
 

Namens de gemeenteraad 
 
get. Wouters J.  get. Aerts L. 
Secretaris  Burgemeester-Voorzitter 
 
Voor eensluidend uittreksel 
 
 
 
 
Jef Wouters  Luc Aerts 
Secretaris   Burgemeester 
 
 
 


