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Aanwezig : EVRARD Sandy, burgemeester-voorzitter; DEVELTER Kim, HELLEM Maïté, VERDRU
Melanie, schepenen; TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, VERAMME Kristof,
LIPPINOIS Alien, WYBO Evelyne, gemeenteraadsleden; FLORISSOONE Patrick,
algemeen directeur.
Punt 13 van de dagorde : Verlenging van de gemeentebelasting op de logiesverstrekkende bedrijven
voor 2020.
DE RAAD,
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op zijn besluit van 30 december 2013, houdende de heffing van een gemeentebelasting op
de logiesverstrekkende bedrijven;
Overwegende dat deze belasting afloopt op 31 december 2019;
Na beraadslaging;
B E S L U I T eenparig :

Art. 1 : Er wordt voor een periode die aanvangt op 01 januari 2020 en eindigt op 31 december
2025 een gemeentelijke belasting gevestigd op het verblijf van personen die voor de in
gebruik genomen woongelegenheid niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of in
het vreemdelingenregister.
Art. 2 : De belasting is verschuldigd door de persoon die de woongelegenheid verhuurt.
Art. 3 : De belasting wordt vastgesteld op 1,50 euro per verblijf van 24 uren en minder en per
persoon.
Art. 4 : Is van de belasting vrijgesteld het verblijf van personen :
- in ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen;
- in internaten van onderwijsinstellingen;
- die als buschauffeur een groep begeleiden, op voorwaarde dat zij kosteloos overnachten
in het logiesverstrekkend bedrijf.
Art. 5 : De belastingplichtige is gehouden, ten laatste de 15e van elke maand, aan het
stadsbestuur de cijfers van de verblijven gedurende de voorbije maand aan te geven.
Bij gebrek aan aangifte binnen het in het eerste lid vastgestelde termijn of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens
de gegevens waarover het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar
en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 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 kalenderdagen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen.
Art. 6 : De overeenkomstig artikel 5 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een
bedrag van 0,50 euro per overnachting.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Art. 7 : De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 8 : De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 9 : De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
De indiening en de behandeling van het bezwaar gebeurt volgens de bepalingen van het
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Art. 10 : Zonder afbreuk te doen aan bepalingen van de wet van 30/05/2008 zijn de bepalingen
van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6, tot en met 9bis van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van
dit Wetboek van toepassing op de gemeentebelastingen voor zover zij niet specifiek de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 11 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de toezicht houdende overheid.
Art. 12 : Het wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 t/m 287 van het Decreet
Lokaal Bestuur.
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