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Belasting op tweede verbliiven 2020-2025

De gemeenteraad,

Gelet op artikel L7O I 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een
beslíssing van hun raad;
Gelet op artikel 40 5 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2Ot7 en latere wijzigingen
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2OI9/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
lnburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de

gemeentefiscaliteiU
Gelet op het Wetboek van de lnkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Overwegende dat personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente niet
worden belast via de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting;
Overwegende dat personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente
maar er toch verblijven eveneens gebruik maken of kunnen maken van de gemeentelijke
infrastructuur en dienstverlening;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2Ot7 en latere wijzigingen;

BESLUIT: eenparig.
Artikel 1 - Belastbaarfeit
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De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2O2O en eindigend op 31 december 2025

een jaarlijkse kohierbelasting op tweede verblijven op het grondgebied van de gemeente.
Als tweede verblijf

wordt beschouwd elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf

is

van

de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan maar die op elk moment door hen kan worden
bewoond en waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het
vreemdelingenregister van de gemeente Boortmeerbeek op l januari van het aanslagjaar.

wordt beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar. Ten
aanzien van de gebruiker van het tweede verblijf wordt geen rekening gehouden met verdere
onderverhuring, tijdelijke verhuring of gratis gebruiksverlening van het woonverblijf.
De hoedanigheid van het tweede verblijf

tot onmiddellijke bewoning blijkt uit de feiten. Aanwezigheid van voldoende
meubilair, eet- en slaapmogelijkheid, sanitaire voorzieningen en recente facturen van elektriciteit en
water kunnen hier indicaties zijn.
De mogelíjkheid

Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, weekendhuisjes, appartementen, optrekjes en alle
andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans die al of
niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
Lokalen die uitsluitend bestemd zijn om een beroepsactiviteit uit te oefenen, garages, tenten,
verplaatsbare caravans worden niet als tweede verblijf beschouwd.
Als tweede verblijf worden niet beschouwd:

.
.

de lokalen die vergund zijn voor het uitoefenen van een beroeps- of verenigingsactiviteit
de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze tenminste zes maanden van
het aanslagjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden

verblijf dat tegelijk als woongelegenheid en voor de uitoefening van een beroepsactiviteit wordt
gebruikt of vergund is, wordt eveneens als tweede verblijf beschouwd.
Een

Artikel 2 - Belastingplichtige
De belasting is ondeelbaar en voor het gehele belastingjaar verschuldigd door de natuurlijke persoon

of rechtspersoon die op L januari van het belastingjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn
belastingplicht geldt ook als het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Zijn
belastingplicht geldt ongeacht of hij ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente.
ln geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door
de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van de belasting.
ln geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingplichtig voor zijn deel. ln geval van
multi-eigendom, is iedere multi-eigenaar belastingplichtig volgens zijn toegewezen deel.

ln het geval van eigendomsoverdracht van het onroerend goed zal de belasting verschuldigd zijn
door de nieuwe eigenaar met ingang van 1- januari die volgt op de datum waarop de overdracht van
het onroerend goed heeft plaatsgehad
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Artikel 3 - Bedrag van de belasting
De belasting wordt vastgesteld op 500,00 EUR per tweede verblijf per jaar

Artikel 4 - Aangifteplicht
De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 3l januarivan het aanslagjaar bij het gemeentebestuur
aangifte doen van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten door middel van het formulier
waarvan het model door het college van burgemeester en schepenen werd vastgesteld.
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem,

behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 15 januari
van het jaar volgend op het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke
gegevens ter beschikking te stellen.
Bij gebrek aan aangifte binnen de in het voorgaand artikel gestelde termíjn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd.

Artikel

5

-

Ambtshalve vaststelling

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekende brief, 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 volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldíg worden ingekohierd gedurende
een periode van drie jaar volgend op l januari van het aanslagjaar. 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 het dubbele van de verschuldigde
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Artikel

6

-

lnvordering

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7 - Betaling
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 8 - Bezwaar
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
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Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en
schepenen in deze mogelijkheid voorziet.
Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel

9

-

lntrekking voorgaande belastingreglementen

Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven

Artikel 10 - SloWermelding
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van
titel Vll, hoofdstukken L,3,4,6 tot en met 9bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen er artikel
126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
De algemeen directeur
get. Johan Smits

De

voorzitter

get. Steven Michiels
Voor eensluidend uittreksel:

Boortmeerbeek, L9 december 2019

De algem een directeur

lngevolge delegatîebesluit von 28 januori

2079

De burgemeester

Johan Smits

Karin Derua
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