Goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 april 2014.
HERVASTSTELLEN BELASTING OP KAMPEERTERREINEN - PERIODE 2014-2019.
Art.1:
Art.2:

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019, wordt ten voordele van de gemeente Koksijde een
belasting gevestigd op kampeerterreinen.
-

Art.3:

In dit besluit wordt verstaan onder :
kamperen: het als overnachtingsgelegenheid gebruiken van terrein voor openluchtrecreatieve
verblijven bedoeld in artikel 2, 3° van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische
logies
toeristische kampeerplaats : een kampeerplaats die gebruikt wordt door toeristen op doorreis die
niet meer dan 31 aaneensluitende kalenderdagen per jaar op het terrein aanwezig zijn en die
uitsluitend gebruik maken van tenten, mobilhomes, trekkerscaravans;
niet-toeristische kampeerplaats: elke andere kampeerplaats bestemd voor kamperen in de zin van
dit besluit en die geen toeristische kampeerplaats is en evenmin gelegen is op een kampeerweide
en die gebruikt wordt voor de plaatsing van caravan, mobilhome, kampeerauto of iedere andere
verblijfsvorm die niet ontworpen is om als vaste woonplaats te dienen of niet als dusdanig
gebruikt wordt en gelegen is op een kampeerterrein in de zin van dit besluit;
Kampeerweide: de oppervlakte van het terrein voorbehouden voor tenten.
De belasting bedraagt:
Aanslagjaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Per niet-toeristische
kampeerplaats
357,00
364,00
371,00
379,00
386,00
394,00

euro
euro
euro
euro
euro
euro

Per vierkante meter op
kampeerweide of
toeristische kampeerplaats
0,25 euro
0,25 euro
0,25 euro
0,25 euro
0,25 euro
0,25 euro

Art.4:

De belastingplichtige is de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die exploitant van het
kampeerterrein is. De natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die eigenaar van het kampeerterrein is
is hoofdelijk belastingschuldige.
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse aanslagjaar verschuldigd door de belastingplichtige.

Art.5:

De verblijven op weekendverblijfparken worden aangeslagen onder de belasting op de tweede
verblijven.

Art.6:

De uitbaters van de kampeerterreinen zijn ertoe gehouden jaarlijks vóór 30 juni aan het
gemeentebestuur een aangifte te doen
- van het aantal niet-toeristische kampeerplaatsen
- van de oppervlakte voorzien voor een kampeerweide en/of voor toeristische kampeerplaatsen.
Het occasioneel ter beschikking stellen van terrein, weide of open ruimte moet steeds vooraf
schriftelijk worden aangegeven bij het college van burgemeester en schepenen.

Art.7:

Een tijdelijke uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen moet steeds vooraf worden medegedeeld
aan het gemeentebestuur; bedoelde uitbreiding wordt ook belast zoals voorzien in dit besluit.

Art.8:

De kampeerterreinen worden belast, ongeacht of ze al dan niet een vergunning kregen,
overeenkomstig de wetten en reglementen op de stedenbouw en de ruimtelijke ordening.
Het aanrekenen van de belasting aan en betalen ervan door de uitbater mag door deze laatste niet
aanzien worden als een impliciet toekennen van de uitbatersvergunning en ontslaat hem geenszins
van zijn verplichtingen ten overstaan van andere wettelijke beschikkingen.

Art.9:

Bij laattijdige, onvolledige of ontbrekende aangifte wordt een administratieve geldboete van 500
euro opgelegd.

Art.10:

De belasting en de administratieve geldboete worden ingevorderd door middel van een kohier, met
toepassing van de bepalingen van 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.

Art.11:

De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende hervaststelling van de
belasting op kampeerterreinen - periode 2014-2019 - wordt opgeheven.

