Belasting op terreingerelateerde toeristische logies
(gemeenteraad 18/12/2019)
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het decreet van 5/02/2016 houdende het toeristisch logies en latere wijzigingen;
 Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
 Overwegende dat de exploitatie van de terreingerelateerde toeristische logies een speciaal toezicht
vergt van de gemeentediensten;
 Overwegende dat het billijk voorkomt de aan de gemeente veroorzaakte toezichtkosten ten laste te
leggen van de exploitanten van de terreingerelateerde toeristische logies;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de termijn voor deze belasting
(voorheen belasting op kampeerterreinen genaamd) wil verlengen tot 2025 cf. uitvoeringstermijn
meerjarenplan 2020-2025;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de tarieven van deze belasting
wenst in te stellen op 60,00 euro per aangemelde, vergunde of erkende plaats op een
terreingerelateerd toeristisch logies;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 betreffende de belasting op kampeerterreinen
op met ingang van 1 januari 2020.
ART. 2
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2025 een directe belasting op de terreingerelateerde toeristische logies.
Voor de toepassing van dit reglement wordt aan de termen “terreingerelateerde toeristische logies” en
“plaats op een terreingerelateerd logies” dezelfde betekenis gegeven als deze voorzien bij het decreet
van 5 februari 2016 houdende het toeristisch logies.
ART. 3
De belasting wordt vastgesteld op 60,00 euro per aangemelde, vergunde of erkende plaats op een
terreingerelateerd logies. Dit zonder onderscheid of de plaats bezet is of niet.
De bovengenoemde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1
januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule RxI/i waarbij:
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 3 van dit besluit
I= index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2020 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2021
i= de index van de maand december 2019
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.
ART. 4
De belasting is verschuldigd door de exploitant van het terrein gerelateerd logies.

ART. 5
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
ART. 6
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
ART. 7
De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Het bezwaar moet schriftelijk of via een duurzame drager 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.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vragen in zijn bezwaarschrift.
De bevoegde overheid stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en anderzijds naar de financieel
beheerder.
ART. 8
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30/05/2008 zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing voor zover zij
niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
ART. 9
Maakt afschriften van deze beslissing over aan:
 de financieel directeur;
 toezichthoudende overheid via het digitaal loket.
ART. 10
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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