UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 16 december 2019.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J.
Duerloo, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den
Keybus, A. Van der Poel, I. Bosmans, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: D. Arnold, raadslid.
Onderwerp: Punt 14.A.7: Directe gemeentebelasting op de tweede verblijven.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het feit dat het huidige belastingsreglement op de tweede verblijven eindigt op 31
december 2019;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
BESLUIT: met 1 onthouding van Clarisse De Rydt, 3 neenstemmen van Inneke Bosmans,
Hans De Schepper en Monique Aerts en 20 jastemmen Inga Verhaert, Jan Van Esbroeck, Jef
Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Koen Vanhees, Lies Van den Keybus, Cindy De
Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters,
Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De
Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Er wordt met ingang van 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een
directe en jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven.
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Art. 2.Als tweede verblijf wordt beschouwd elke woongelegenheid waarvan degene die er kan
verblijven, voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters,
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 gelijkgestelde caravans.
Als tweede verblijf worden niet beschouwd:
 het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
 de tenten en woonaanhangwagens;
 verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het belastingsjaar
opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden;
 de leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs voorgelegd wordt dat zij in de
loop van het aan het belastingsjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede verblijf
werd aangewend.
Art. 3.De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar is van het
tweede verblijf.
Art. 4.De belasting wordt vastgesteld op 500 euro per tweede verblijf.
Art. 5.De belasting is ondeelbaar en voor het ganse belastingsjaar verschuldigd door de eigenaar op
1 januari van het belastingsjaar.
Art. 6.De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 7.De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 8.Het gemeentebestuur ontvangt van de betrokkenen een getekende verklaring volgens het
model en binnen de termijn vastgesteld door het bestuur. De betrokkenen die geen formulier
zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan aan het gemeentebestuur de
elementen te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van de belasting, en dit ten laatste
een maand na de aanwending als tweede verblijf, de eigendomsverwerving of de
ingebruikname. Een aangifteformulier is te vinden op de gemeentelijke website. De aangifte
blijft geldig tot herroeping ervan door de belastingplichtige.
Art. 9.Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belasting ambtshalve ingekohierd volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
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Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 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 kalenderdagen te rekenen van de
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen.
Art. 10.De vestiging en invordering alsmede de beslechting van de gemeentebelastingen worden
geregeld overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen alsmede latere
aanvullingen.
Art. 11.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Bij bevel:
De algemeen directeur

De voorzitter

3/3

