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BELASTING OP HET EXPLOITEREN VAN TOERISTISCH LOGIES - WIJZIGING TARIEF
AANSLAGJAAR 2020
Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 §4 van de grondwet;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, 2e lid, 14°, zoals
gewijzigd;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen op de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen op de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen procedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristisch logies, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het decreet houdende het
toeristisch logies, en de bijlagen bij dit besluit;
Gelet op de omzendbrief ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op artikel 4 §1 van het besluit van 16 december 2019 van de gemeenteraad houdende vaststelling van
belastingreglement op het exploiteren van toeristisch logies 2020-2025 waarin voor aanslagjaar 2020 het tarief wordt
vastgesteld;
Overwegende dat de belasting op het exploiteren van toeristisch logies door de exploitant wordt doorgerekend aan de
verblijver in het toeristisch logies zoals voorzien in artikel 3 laatste lid van het belastingreglement van 16 december
2019; dat door de COVID-19 maatregelen er minder verblijf was in het toeristisch logies, zodat deze belasting niet kon
doorgerekend worden aan de verblijver in het toeristisch logies zoals gedefinieerd in bovenvermeld raadsbesluit; dat
dit zowel het geval was in de lockdownperiode in het voorjaar als in de semi lockdown in het najaar; dat dit bevestigd
wordt door de sectorfederaties van deze sectoren; dat het billijk lijkt om het belastingtarief voor het aanslagjaar 2020
te halveren rekening houdend met het feit dat deze belasting niet kon doorgerekend worden aan de verblijvers in deze
exploitaties; dat om de administratieve last voor zowel de uitbater als de belastingheffende overheid te beperken,
geopteerd wordt de vaststelling van een lager forfaitair tarief per logiestype voor het aanslagjaar 2020;
Overwegende dat de toezichthoudende overheid aanbeveelt artikel 9 van het belastingreglement te wijzigen in
overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
procedure van provincie- en gemeentebelastingen (niet op straffe van nietigheid maar op straffe van verval);
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Art. 1: Het belastingtarief voor het aanslagjaar 2020, vastgesteld in artikel 4 §1 van het belastingreglement op het
exploiteren van toeristisch logies, goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019, wordt vervangen door
het hiernavolgend belastingtarief:
- voor de kamergebonden logies:
tarief per verhuureenheid
Tarief per verhuureenheid
aanslagjaar in de categorie hotel/
in de categorie hostel
gastenkamerexploitatie
2020

125 euro

25 euro

- voor de terreingebonden logies:
aanslagjaar

tarief per

tarief per

tarief per

tarief per toeristische

tarief per
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2020

niet
verplaatsbaar
verblijf

verplaatsbaar
verblijf

seizoensplaats

kampeerplaats
of per
camperplaats

plaats op
tentenweide

500 euro

200 euro

200 euro

50 euro

25 euro

Art. 2: Artikel 9 van het belastingreglement op het exploiteren van toeristisch logies, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 16 december 2019, wordt als volgt gewijzigd: "De belastingschuldige kan een bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet gemotiveerd en ondertekend en op
straffe van verval schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn
van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag. Indien de belastingschuldige gehoord wil
worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.
Art.3: Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van
zowel de datum waarop het werd aangenomen, als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de
webtoepassing van de gemeente.
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