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Goedkeuring van het belastingreglement op de tweede verblijven

Aanleiding

De gemeenteraad van 19 december 2017 heeft de belasting op de tweede verblijven opgetrokken van 650 euro naar
1.OOO euro per jaar voor de dienstjaren 2018 en 2019. Verlenging vanaf 1 januari 2O2O is vereist.

Regelgeving

- Artikel 170 54 van de Grondwet.
- Artikel 41, tweede lid, 14" van het decreet lokaal bestuurvan22 december 2017.

De raad is bevoegd voor het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.
- Het decreet van 30 mei 2OO8 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
- Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 over de verhoging van de belasting op de tweede verblijven van

650 euro naar 1.OOO euro per jaar voor de dienstjaren 2018 en 2019.

Feiten. context en argumentatie

Niet-gedomicilieerde personen betalen geen ìnkomstenbelasting die ten goede komt aan de gemeente. Het college
wenst deze personen via een tweede verblijfstaks te laten bijdragen in de algemene lasten die de gemeente draagt.
De raad heeft het maximumtarief voor tweede verblijven, zijnde 1.OOO euro, goedgekeurd voor de dienstjaren 2O18

en 2019. Het college wenst deze belasting op de tweede verblijven te behouden.

Budget

De inkomsten op de tweede verblijven worden geboekt op de budgetcode GBB-CBS/OO2O-
OO /7 377 OOOIG E M E E NTE/C BS/I E-GE E N.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1. De r:aad keurt een jaarlijkse belasting op de tweede verblijven goed voor de periode 2O2O-2O25.
Artikel 2. De hoedanigheid van het tweede verblijf wordt beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar.
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid waarvoor niemand is
ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente voor het hoofdverblijf en dit
ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of
buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets
gel¡jkgestelde caravans, ook als deze als hoofdverblijf worden gebruikt.
Een verblijf dat tegelijkertijd als woongelegenheid en voor de uitoefening van een beroepsactivite¡t wordt gebruikt,
wordt eveneens als tweede verblijf beschouwd.
Wordt niet als tweede verblijf beschouwd: de woongelegenheid uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een
beroepsactiviteit.
Er wordt vrijstelling van de belasting verleend wanneer de belastingpl¡chtige kan aantonen dat op 1 januari van het
aanslagjaar:
- de woongelegenheid opgenomen is in een onteigeningsplan;
- de woongelegenheid die betrokken wordt door natuurlijke personen tijdelijk niet bewoonbaar is door
verbouwingswerken.



Deze toestand moet aangetoond worden met een stedenbouwkundige vergunning en geldt maximaal voor een
periode van 2 jaar vanaf afgifte van de oorspronkelijke stedenbouwkundige vergunning.
- hij zijn zakelijke rechten op zijn onroerend goed niet kan uitoefenen door toedoen van een lopende gerechtelijke of
administratieve procedure of onderzoek of een niet-afgehandelde procedure van erfenis. Deze vrijstelling kan
slechts verleend worden voor een periode van maximaal l jaar.
- de leegstaande woning waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat de eigenaar of zijn huurder opgenomen werd in
een rusthuis of serviceflat. De vrijstelling kan slechts worden verleend voor het aanslagjaar volgend op de opname.
- voor de verblijven die als hoofdverblijf worden gebruikt door de bewoner, die zich niet dient in te schrijven in de
bevolkings- en vreemdelingenregisters.
Artikel 3. De belasting wordt vastgesteld op 1.OOO,OO euro per jaar en per tweede verblijf.
Artikel 4. De belasting is ondeelbaar en voor het ganse aanslagjaar verschuldigd door de natuurlijke of
rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf, ongeacht de duur van de eventuele verhuring en ongeacht het
feit of de eigenaar al of niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven, ook voor woningen, die als hoofdverblijf
worden gebruikt.
Artikel 5. De belastingplichtige moet uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar bij het gemeentebestuur aangifte doen
van het tweede verblijf door middel van het formulier waaryan het model door het college werd vastgesteld.
Elke initiële aangifte van een tweede verblijf blijft geldig tot opzegging of wijziging van deze aangifte.
Artikel 6. Zonder aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
van de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Voordat het college overgaat tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college 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 volgend op de datum van verzending van de
betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode
van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de
belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
Artikel 7. Het college vordert de belasting in door een kohier vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren.
Artikel 8. De belastingschuldige dient deze belasting te betalen binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet. Hij of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het college.
Het bezwaarschrift, moet op straffe van nietigheid, via duurzame dragen (brief, elektronische ¡nformatiedrager, fax of
e-mail) worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging.
Het bezwaarschrift moet, 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 9. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van titel Vll
(vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4
(bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagterm¡jn, rechtsmiddelen; invordering van de
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, verjaring van de
schatkist) van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van
dit Wetboek zijn van toepassing op de provincie- en gemeentebelasting, voor zover z¡j met name niet de belasting
op de inkomsten betreffen.
Artikel 10. Dit besluit heft het voormelde raadsbesluit van 19 december 2017 op en treedt in werking vanaf l januari
2020.
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