BELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN. HERNIEUWING VOOR DE
PERIODE 2021.
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2020.
Artikel 1
Er wordt voor de periode ingaand vanaf 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021,
een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven.

Artikel 2
Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke constructie met woon- of verblijfgelegenheid
waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het
vreemdelingenregister.

Als tweede verblijf worden niet beschouwd:
1) het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
2) de tenten en aanhangwagens;
3) de verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het
belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid te worden gebruikt;
4) de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs voorgelegd wordt dat zij in de
loop van het aan het belastingjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede
verblijf werd aangewend.
Als bewijs wordt ondermeer beschouwd:
a) een afgeleverde bouw-/verbouwvergunning;
b) de afwezigheid van enig water- en/of elektriciteitsverbruik.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het
tweede verblijf.

Artikel 4
De belasting wordt vastgesteld op 650,00 euro per tweede verblijf.

Artikel 5
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse belastingjaar verschuldigd door de eigenaar
op 1 januari van het belastingjaar.

Artikel 6
De gegevens, noodzakelijk voor de samenstelling van het belastingkohier, worden
ingezameld door de gemeentelijke diensten.

Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 8
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.

Artikel 9
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.

Artikel 10
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.

Artikel 11
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.

