REGLEMENT:
BELASTINGSREGLEMENT OP HET
VERSTREKKEN VAN LOGIES VANAF 1
JANUARI 2020 TOT EN MET 31
DECEMBER 2025
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 17/12/2019

Artikel 1- Definities of begrippen:
Voor de toepassing van het belastingreglement wordt verstaan onder:
1) Toerist: elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning,
persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of verblijft
in een andere dan zijn alledaagse leefomgeving.
2) Toeristische logies: elke inrichting die of elk terrein dat aan één of meer toeristen de
mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer overnachtingen en wordt aangeboden
aan de toeristische markt zoals:
- "Hotelkamers": een centraal beheerde uitgeruste inrichting met afgescheiden en
daartoe uitgeruste kamers met ontbijtmogelijkheid en met dagelijks onderhoud van de
kamers en de sanitaire voorzieningen, zoals kamers in hotels, motels pensions,
gasthoven, auberges, hostelleries, herbergen en cafés.
- "Gastenkamers": een uitgeruste inrichting met één of meer afgescheiden en daartoe
uitgeruste kamers of ruimtes die deel uitmaken van de persoonlijke en gebruikelijke
ééngezinswoning of aanpalende bijgebouwen ervan, zoals bed & breakfast,
gastenverblijf, gastenwoning of gastenhuis.
Artikel 2:
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op het
verstrekken van toeristische logies aan personen in de daartoe uitgeruste gelegenheden
zoals bedoeld in artikel 1 van onderhavig belastingreglement.
Artikel 3:
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die een
logiesverstrekkende inrichting uitbaat. De eigenaar van het onroerend goed waarop of
waarin de exploitatie is gevestigd, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Artikel 4- Tarief en berekening:
De belasting bedraagt 2 euro per persoon vanaf 18 jaar en per overnachting. het bedrag
van de belasting wordt per half jaar berekend.
Artikel 5- Registerplicht:
1) De belastingplichtige of exploitant van een logiesverstrekkende inrichting moet een
door het College van Burgemeester en Schepenen voorgeschreven register bijhouden
waarin dagelijks per nacht het aantal bezette kamers én het totaal aantal logerende
personen wordt vermeld. Bij aanvang van elk aanslagjaar ontvangt de exploitant een
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register. De exploitant die geen register ontvangen heeft, moet dit register bij de
bevoegde gemeentelijke dienst zelf spontaan aanvragen.
2) Het register moet dagelijks ter inzage in de logiesverstrekkende inrichting liggen en
moet worden voorgelegd op vraag van de bevoegde en controlerende
gemeenteambtenaren.
3) Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het model van het register of
registerbladen vast.
Artikel 6- Aangifteplicht:
De belastingplichtige moet per half jaar de ingevulde, ondertekende en gedateerde
registerbladen aangetekend naar de bevoegde gemeentedienst terugsturen. Dit gebeurt
binnen de 14 dagen na afloop van elk half jaar, dus uiterlijk op 15 juli en 15 januari van
elk kalenderjaar. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag of een zondag, dan
wordt de vervaldag naar de eerstvolgende werkdag verplaatst.
De belasting wordt per half jaar gevestigd op basis van de ingediende aangiftes. De
registerbladen gelden als aangifte voor de berekening van de belasting.
Artikel 7- Meldingsplicht:
De belastingplichtige moet in geval van definitieve stopzetting of overdracht van een
logiesverstrekkende inrichting dit onmiddellijk aan de bevoegde gemeentedienst
meedelen. Binnen de 14 dagen na stopzetting moeten de registerbladen bij de bevoegde
gemeentedienst worden ingediend.
Elke nieuwe exploitant van een logiesverstrekkende inrichting moet, voorafgaande de
start van de exploitatie, dit schriftelijk aan de bevoegde gemeentedienst meedelen. Het
register moet spontaan worden aangevraagd ten einde de aangifteplicht te kunnen
vervullen.
Artikel 8 - Aanslag van ambtswege
Het College van Burgemeester en schepenen kan beslissen om de belasting van
ambtswege te vestigen bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of bij
onjuiste, onvolledige, onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige. Vooraleer
over te gaan 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 kalenderdagen te rekenen
vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving 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.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met 25% ingeval van een
eerste nalatigheid en met 50% ingeval van een opeenvolgende nalatigheid.
Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 8:
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering
inzake rijksbelastingen op de inkomsten.
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Artikel 9 :
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 10:
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 11:
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden
gedaan en worden gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger
en vermeldt:


de naam, de hoedanigheid en het adres ten laste van wie de belasting gevestigd
wordt;



het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen.

Het bezwaarschrift moet overhandigd of per post verzonden worden binnen drie
maanden te rekenen vanaf de 3de werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 12:
Tegen de beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen kan
beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.
Artikel 13:
De vormen, de termijnen evenals de rechtspleging die toepasselijk zijn op de in vorig lid
bedoelde beroepen worden geregeld zoals inzake Rijksinkomstenbelastingen en gelden
voor alle betrokken partijen.
Artikel 14:
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 15:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Artikel 16:
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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