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Ref. 484.519
BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR DE AANSLAGJAREN 2013-2018.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de grondwet, inzonderheid artikel 170§4;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42§3;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 april 2007 houdende de belasting op tweede verblijven voor de
aanslagjaren 2007 tot en met 2012;
Gelet op de omzendbrief BB-2011/01 van 10 juni 2011, coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat de gemeente ook heel wat inspanningen voor personen die niet zijn ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeente maar die er toch dikwijls verblijven en dus ook gebruik maken van de
gemeentelijke infrastructuur en de dienstverlening die niet worden aangeslagen in de aanvullende
personenbelasting;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat raadslid Jonas De Boeck, namens de N-VA fractie, in toepassing van artikel 35 van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad heeft verzocht om volgende rechtvaardiging van het stemgedrag
van al hun gemeenteraadsleden op te nemen:
1.
2.

Het vooropgestelde tarief van 990 euro per tweede verblijf leunt nauw aan bij de bovengrens
van 1000 euro. Conform omzendbrief BB 2011/01 kan een tarief boven 1.000 euro niet meer als
gematigd beschouwd worden.
Het vooropgestelde tarief van 990 euro wordt eenvormig toegepast voor alle tweede verblijven,
zonder enig onderscheid naargelang de omvang en grootte van het tweede verblijf. Nochtans
voorziet omzendbrief BB2011/01 dat een differentiatie van het tarief van het tweede verblijf
wenselijk is, zeker als hoge aanslagvoeten worden vastgesteld. Daarmee zou tegemoetgekomen
kunnen worden aan klachten van verschillende belastingplichtigen die slechts over een
bescheiden tweede verblijf beschikken en die hetzelfde hoge tarief moeten betalen als
eigenaars van luxueuze verblijven. Ook wordt verwezen naar een antwoord van minister Geert
Bourgeois op een vraag tot uitleg in de commissie voor Bestuurszaken (vergadering van
15/02/2011) waarbij de Minister stelt “Een aanslagvoet van 1000 euro per tweede verblijf
zonder enig onderscheid naargelang de aard en grootte van dat tweede verblijf, kan niet meer
als gematigd beschouwd worden zodat zowel het redelijkheidsbeginsel als het
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3.

4.

5.

gelijkheidsbeginsel zijn geschonden.” Verder wordt ook verwezen naar de motivering van het
vernietigingsbesluit m.b.t. het belastingreglement op tweede verblijven van de Gemeente
Lennik dat geschorst en vernietigd werd.
De toelichting bij het ontwerp van het gemeenteraadsbesluit stelt dat tijdens een gesprek met
de diensten Wonen-Vlaanderen aan het gemeentebestuur aanbevolen werd om het tarief voor
tweede verblijven maximaal op gelijke hoogte te brengen van het belastingtarief op
leegstaande gebouwen om te vermijden dat leegstaande gebouwen plots tweede verblijven
zouden worden. Het reglement op leegstaande gebouwen voorziet echter wel in een
differentiatie van de tarieven, nl. 990 euro voor een volledig gebouw of woonhuis; 75 euro voor
een individuele kamer of studentenkamer; 300 euro voor elke overige woongelegenheid. Er
dient dan ook vastgesteld te worden dat het tarief tussen beide reglementen niet op gelijke
hoogte werd gebracht, ondanks het feit dat het gemeentebestuur zich op de gelijkstelling van
de tarieven voor de leegstandsheffing en de belasting op tweede verblijven beroept om het
tarief voor de belasting op tweede verblijven te motiveren.
Gelet op het door het gemeentebestuur hoge vooropgestelde belastingtarief van 990 euro
wordt gevraagd om in toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het
redelijkheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel, en zoals gesteld in de omzendbrief BB2011/01,
de nodige differentiatie in het belastingtarief voor tweede verblijven in te bouwen rekening
houdende met de omvang en grootte van het tweede verblijf. Er werd daartoe verzocht om de
stemming over het belastingreglement uit te stellen. Hieraan werd geen gevolg gegeven.
Bijgevolg heeft de N-VA fractie tegen het voorgestelde belastingreglement op tweede verblijven
gestemd;

BESLUIT : 14 ja-stemmen ( Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine Carels,
Marc Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre, Marleen Merckaert, Sara De
Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero ) , tegen 5 neen-stemmen ( Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck,
An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut ) .
Artikel 1. :

Er wordt voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2018 een jaarlijkse belasting gevestigd op de
tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de gemeente Galmaarden.

Artikel 2. :

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf is van de eigenaar
of de huurder, maar die op elk moment door hen kan worden bewoond. Tweede verblijven zijn
landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste
woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans, die al of niet
ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
Als vast wordt beschouwd, de inrichtingen die aangesloten zijn op het water-, het
elektriciteitsnet of andere nutsvoorzieningen.
Als tweede verblijf worden niet beschouwd :
- het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit ;
- de tenten, de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze tenminste 6 maand
van het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden ;

Artikel 3. :

Voor het aanslagjaar 2013 wordt de belasting forfaitair vastgesteld op 600,00 euro per jaar en
per tweede verblijf .
Vanaf het aanslagjaar 2014 wordt de belasting forfaitair vastgesteld op 990 euro per jaar en per
tweede verblijf.

Artikel 4. :

De belasting is ondeelbaar en voor het gehele aanslagjaar verschuldigd door de natuurlijke of
rechtspersoon die eigenaar is op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 5. :

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

Artikel 6. :

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

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 17, 1570 Galmaarden.
Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend zijn, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post verzonden worden. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van drie
maanden die aanvangt vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending
van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
De bezwaarindiener moet, indien hij wil uitgenodigd worden op de hoorzitting, dit uitdrukkelijk
in zijn bezwaarschrift vermelden.
Van het bezwaarschrift wordt door het college van burgemeester en schepenen of een speciaal
daartoe aangewezen personeelslid binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan een
ontvangstmelding verzonden, enerzijds naar de belastingschuldige, en in voorkomend geval zijn
vertegenwoordiger, en anderzijds naar de financieel beheerder.

Artikel 8. :

Het college van burgemeester en schepenen of een speciaal daartoe aangewezen persoon gaat
na of de betwiste belasting verschuldigd is en beveelt desgevallend de vermindering van het
bedrag dat ten onrechte is geheven; de betwiste belasting kan evenwel niet vermeerderd
worden.
Het college van burgemeester en schepenen of een speciaal daartoe aangewezen persoon doet
uitspraak binnen zes maanden na de datum waarop het ontvangstbewijs werd verstuurd, bij
met redenen omkleed besluit. Indien het een bezwaarschrift betreft tegen een ambtshalve
aanslag, wordt deze beslissingstermijn met drie maanden verlengd. De bezwaarindiener wordt
bij per post aangetekende brief in kennis gesteld van dit besluit. Dit schrijven vermeldt
bovendien de instantie waarbij beroep kan ingesteld worden, evenals de terzake geldende
vormen en termijnen.

Artikel 9. :

Het indienen van het bezwaar ontslaat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger niet van
de verplichting de belasting binnen de gestelde termijn te betalen.

Artikel 10. :

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het invorderingsdecreet van 30 mei 2008, zijn
de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6
(aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist;) van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit
van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij
met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 11. :

Van dit besluit zal een afschrift worden bezorgd aan de financieel beheerder.

Artikel 12. :

Van dit besluit zal een afschrift worden bezorgd aan de provinciegouverneur van VlaamsBrabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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