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Beleids- en beheerscvclus
Doelstelling: D000003 - We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt
gelegd in kwalitatief ondenuijs.
Actieplan: AP000013 - Dagelijkse werking welvarend/ondernemend
Actie: 4000055 - Dagelijkse werking welvarend/ondernemend
Beleidsveld: BV 0020
ARK:7342100
Omsch rijvin g : Belasti n g terrein gerelateerde log ies (kam peerverblijven )

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 en 41.
Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies.
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maar|2017 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016
houdende het toeristische logies, hierna genoemd het'uitvoeringsbesluit'.
Omzendbrief KB/ABB 201912 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019.

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing van 14 november 2019 over het belastingreglement op terreingerelateerd
logies

Motivatie
De financiele toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Terreingerelateerd logies binnen het grondgebied van de gemeente trekken groepen toeristen aan
gedurende het toeristische seizoen (of zelfs daarbuiten) zodat de gemeente er belang bij heeft een
belasting op deze kampeerterreinen en kampeerverblijfplaatsen te vestigen in verband met het toezicht
en medewerking die deze vorm van recreatie en toerisme vergt. Terreingerelateerd logies in het bijzonder
geven aanleiding tot een grotere zorg voor de veiligheid: dergelijk logies zijn een doelwit voor diefstallen
met braak, wat aangepaste en verhoogde politiecontroles met zich meebrengt. Het gemeentebestuur
staat bovendien in voor de openbare nutsvoorzieningen, niet alleen voor de mensen die in het
bevolkingsregister staan ingeschreven, maar voor iedereen die tijdelijk op het grondgebied van de
gemeente verblijft. Niet-gedomicilieerde personen betalen geen aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting die ten goede komt aan de gemeente.
De impact van het logies hangt samen met de openingstijden van het kampeerterrein en met de duur van
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het verblijf. Om die reden wordt een tariefdifferentiatie voorgesteld. Verblijfplaatsen zoals gedefinieerd in
bijlage 6 bij het uitvoeringsdecreet vallen niet onder het toepassingsgebied van de gemeentebelasting op
tweede verblijven.
Toeristen die gebruik maken van terreingerelateerd logies vallen onder bovenstaande categorie maar
aangezien de identiteit van de toeristen niet gekend is, is het aangewezen om de aanbieder van het
toeristisch logies, in dit geval de exploitant van het kampeerterrein, als belastingplichtige aan te duiden.
De wijziging aan dit besluit vanaf aanslagjaar 2021 betreft de differentiatie in tarief op basis van de
definities uit bijlage 6 bij het uitvoeringsbesluit. Hierdoor worden niet langer de termen "verplaatsbaar" en
"niet-verplaatsbaar" verblijf determinerend, maar wel "verblijfplaats", "toeristische kampeerplaats",
"seizoensplaats", "camperplaats" en "plaats op de tentenweide". Bij deze definities wordt rekening
gehouden met de duur van het verblijf (minder dan 31 dagen, tussen 31 dagen en 6 maanden, meer dan
6 maanden), wat het doel van deze belasting beter ondersteunt. Er wordt eveneens een differentiatie
ingevoerd op basis van de openingstijden van het kampeerterrein in globo, omdat ook deze een
rechtstreekse impact hebben.
Burgemeester S. Deckers stelt dat er een aanpassing wordt voorgesteld aan het reglement dat op 14
november 2019 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. ln het vorig reglement werd een
differentatietarief voorgesteld op basis van verplaatsbaar en niet- verplaatsbaar verblijf. Dit tarief kan
echter beter vastgelegd worden op basis van "verblijfplaats", " toeristische kampeerplaats",
"seizoensplaats", "camperplaats" en " plaats op de tentenweide". De definitie van de termen worden
opgenomen in bijlage 6 bij het uitvoeringsbesluit. Er wordt eveneens gesteld dat in de ontwerpnotulen
decreet vervangen moet worden door besluit in het juridisch kader, in de motivatie en in artikel 2.
Raadslid P. Van Assche vraagt waarop de tarieven gebaseerd zijn en wat het verschil is met de vorige
versie. Hoe kunnen we vergelijken met omliggende gemeenten en is er een vergelijking gebeurd.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat de evolutie gebaseerd is op vorig reglement en toen werd een
vergelijking gemaakt met de omliggende gemeenten. De belasting wordt vastgesteld op 1 15 euro per jaar
per beschikbare toeristische kampeerplaats, camperplaats of plaats op de tentenweide, 300 euro per jaar
per beschikbare seizoensplaats en 500 euro per jaar per beschikbare verblijfplaats. Op een
terreingerelateerd logies dat maximaal 6 maanden per jaar geopend is, worden de tarieven
vermenigvuldigd met 75%.
Raadslid P. Van Assche vraagt meer toelichting bij de bedragen zelf.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat er één tarief aan toegevoegd werd namelijk deze van 300 euro
per jaar jaar per beschikbare verblijfplaats.
Raadslid M. Van Den Lemmer stelt dat vele beschikbare campings door corona gesloten moesten blijven.
Kan er een mogelijke korting aangevraagd worden.
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat de belasting door de uitbater van de camping zelf geïnd wordt,
maar door de verblijvers op de camping betaald wordt. De korting komt niet ten goede aan de uitbater,
maar aan de verblijver. Er werd nog niet over gesproken binnen het college om een korting toe te
kennen.
Raadslid J. Slegers antwoordt dat het jammer is dat dit tijdens de huidige periode ter sprake komt.
Schepen E. Peeters stelt dat niet alleen de toeristische, maar alle sectoren eronder geleden hebben. Er
werd een oproep naar de horeca verspreid met schepen K. Janssens, maar ook naar deze van de
toeristische logies. Er is echter geen vraag gekomen op het vlak van toerisme.

Stemminq:
Met 25 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis,
Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, Nathalie Mannaerts, lvan Flebus), 2 stemmen tegen (Joziena Slegers, llse De Beuckelaer), 2
onthoudingen (Ludwig Anthonissen, llse Van Den Heuvel)

Besluit
AÉikel í Belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Vanaf 1 januari 2021 Íot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op terreingerelateerd
logies.
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Artikel2 Definitie
Onder terreingerelateerd logies moet worden verstaan: 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.
Onder exploitant wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een toeristisch logies
exploiteert, voor de rekening van wie een toeristisch logies wordt geëxploiteerd of die tot de exploitatie
wordt gemachtigd op grond van een rechtsgeldige exploitatieovereenkomst.
Onder tussenpersoon wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op eender welke
wijze tegen betaling bemiddelt bij het aanbieden van een toeristisch logies op de toeristische markt,
promotie maakt voor een toeristisch logies of diensten aanbiedt via dewelke exploitanten en toeristen
rechtstreeks met elkaar in contact kunnen treden.
Voor de andere definities wordt venivezen naar het decreet van 5 februari 2016 over het toeristisch logies
en het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2017 lot uitvoering van dat decreet (of latere
wijzigingen). De definities van "verblijfplaats", "toeristische kampeerplaats", "seizoensplaats",
"camperplaats" en "plaats op de tentenweide" zijn te vinden in bijlage 6 bij het uitvoeringsbesluit.
Artikel 3 Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de exploitant van het terreingerelateerd logies op 1 januari van het
aanslagjaar.
De tussenpersoon op 1 januari van het aanslagjaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Artikel4 Tarief
De belasting wordt vastgesteld op:

o 115 euro per jaar per beschikbare toeristische kampeerplaats, camperplaats of plaats op de
tentenweide

. 300 euro per jaar per beschikbare seizoensplaats

. 500 euro per jaar per beschikbare verblijfplaats.
Op een terreingerelateerd logies dat maximaal 6 maanden per jaar geopend is, worden de tarieven
vermenigvuldigd met 75%.
Artikel 5 Vrijstellingen
Er zyn geen vrijstellingen voorzien.
AÉikel6 Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7 Aangifteplicht
De belastingplichtige moet ten laatste voor 31 maart van ieder jaar aangifte doen van het aantal
beschikbare toeristische kampeerplaatsen, camperplaatsen, plaatsen op de tentenweide,
seizoensplaatsen en verblijfplaatsen op het terreingerelateerd logies op 1 januari van het aanslagjaar op
volgend adres: Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via e-mail op volgend adres:
gemeentebelastingen @brecht. be.
De aangifte moet gebeuren op het formulier dat door het gemeentebestuur wordt toegestuurd of ter
beschikking wordt gesteld op de website.
De belastingplichtige is vrijgesteld van aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd
aangeslagen en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven.
Artikel 8 Procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige
of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden
ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, 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 te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verdubbeld. Het bedrag van deze verhoging wordt ook
ingekohierd.
Artikel 9 Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
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Artikel í 0 Bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening
ervan.
Artikel 1 1 Niet-betaling
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van
20,00 euro aangerekend voor de verzending.
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning
gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend.
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen,
kan de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door
een gerechtsdeunvaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro
aangerekend.
Artikel 12 Toezicht
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid.
Artikel 13 Opheffing belastingreglement op terreingerelateerd logies van 14 november 20í9
Het belastingreglement op terreingerelateerd logies, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14
november 2019, wordt opgeheven vanaf I januari 2021 en vervangen door dit reglement.

Namens de Gemeenteraad,

get. Tinne Rombouts
Algemeen Directeur wnd.

Voor eensluidend uittreksel

Els Eelen
Algemeen Directeur wnd

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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