
 

 

Verblijfsbelasting. 
 

 

Artikel 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting 

gevestigd op het verblijf van personen die voor de in gebruik genomen 

woongelegenheid niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of in het 

vreemdelingenregister. 

 

Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de persoon die de woongelegenheid 

verhuurt. 

 

Artikel 3. De belasting wordt vastgesteld op 7,40 % van het bedrag ontvangen voor 

elke afzonderlijke verhuring en wordt afgerond naar het hoger tiental. 

 

Artikel 4. Is van de belasting vrijgesteld het verblijf van personen : 

 -   in ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen; 

 -   in internaten van onderwijsinstellingen; 

- in instellingen met een filantropisch of  sociaal doel, met inbegrip van 

jeugdherbergen. 

 

Artikel 5. De belastingplichtige is gehouden, ten laatste de 15e van elke maand, aan 

het gemeentebestuur de bedragen, ontvangen in hoofde van de 

verhuringen gedurende de voorbije maand aan te geven. 

 

Artikel 6. Bij gebrek van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, 

onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige van 

ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur 

beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

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 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 betrokkenen. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op 

de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk 

voor te dragen. 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk 

aan de verschuldigde belasting. 

Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 

 

Artikel 7. Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze 

verordening en de belastingverordening op de tweede verblijven, is alleen 

deze verordening van toepassing. 

 



Artikel 8. Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde 

onderwerp op. 
 


