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Belastinq oo tweede verbliiven

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

BEVOEGDHEID

Grondwet, artikel 4t, L62 en 170 54.
Decreet van 22 december 2077 over het lokaal bestuur, artikel 41 tweede lid 14o.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februati2Ot2.

]URIDISCH KADER

Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening van 15 mei 2009 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 4.2.L,
1o

Omzendbrief KBIABB 2OL9/02 van L5 februari 2019 betreftende de gemeentefiscal¡teit.

Gemeenteraadsbeslu¡t van 21 december 2015 houdende vaststellen van een belasting op tweede
verblíjven.

Gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 houdende vaststellen van een retributie op de
invorderingskosten van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve
sancties.

MOTIVERING

Het belastbaar voorwerp van deze belasting is elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf
vormt van de eigenaar of de huurder, maar die wel op elk moment door hem 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.
Lokalen die uitsluitend bestemd zijn om een beroepsactiviteit uit te oefenen, garages, tenten,
verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens worden niet als tweede verblijf beschouwd.
Het is wenselijk om leegstaande woningen en tweede verblijven uit elkaar te houden en te vermijden dat
eigenaars tussen beide registraties zouden "shoppen" op zoek naar een gunstiger fiscaal regime. Zo
voorziet het gemeentelijk leegstandsreglement geen uitzonderingen voor tweede verblijven die een
opname in het leegstandsregister of een leegstandsheffing uitsluiten. Tegelijk neemt het
belastingreglement op tweede verblijven best een bepaling op die stelt dat leegstaande woningen de
facto niet als tweede verblijf in aanmerking kunnen komen. Ook woningen die zodanig ingericht zijn dat
directe bewoning niet mogelijk is, worden best niet als tweede verblijf aanvaard.
Daarnaast is het wenselijk om het tarief op tweede verblijven te verhogen van € 1.000 naar € 1.500 per
tweede verblijf. Dit nieuwe tarief van € 1.500 ligt dichter bij het minimumtarief van € 2.000 van de
gemeentel ijke leegstandsheffing.

De belasting op tweede verblijven wordt geheven op het eigendom of op het gebruiksrecht van het
tweede verblijf. Bijgevolg is het aangewezen om de eigenaar van het tweede verblijf aan te duiden als
belastingplichtige.



De belasting op tweede verblijven mag niet berekend worden op het kadastraal inkomen of enige andere
belastbare grondslag van de in artikel 464, 70 WIB 1992 genoemde inkomstenbelasting.

De verordening van 21 december 2OI5 betreftende belasting op tweede verblijven vervalt op 31
december 2019 en dient worden vervangen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1:

Art.2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Voor de aanslagjaren 2O2O tot en met 2025 wordt een belasting geheven op de tweede
verblijven ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger ingeschreven zijn.

De belasting is verschuldigd door diegene die op 0l januari van het aanslagjaar eigenaar is van
het tweede verblijf; de hoedanigheid van tweede verblijf wordt op diezelfde datum beoordeeld.

De belastingplicht geldt ongeacht het feit of men al dan niet ingeschreven is in de
bevolkingsregisters van de gemeente Gavere en geldt evenzeer wanneer het goed verhuurd of
tijdelijk niet gebruikt wordt.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder.'

1. wooncaravans: de caravans die technisch n¡et gemaakt zijn om voortgetrokken te
worden, en waarvan het chassis en het type van wielen het voortslepen niet zouden
verdragen.

2. verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens: alle andere soorten van caravans dan
wooncaravans, zoals caravans met een enkel stel wielen, de semi-wooncaravans met
een dubbel stel wielen, de woonwagens en de caravans waarmee de kermisreizigers
rondtrekken, voor zover zij niet vallen onder de toepassing van artikel 4.2.L, 10 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening en latere wijzigingen.

3. tweede verblijf: elke private woongelegenheid die voor de eigenaar of de huurder ervan
n¡et tot hoofdverblijf dient maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan
worden gebruikt. Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, grote
of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets, wooncaravans of alle
andere vaste inrichtingen in de zin van artikel 4.2.1,10 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijk Ordening voor zover deze inrichtingen voor bewoning bestemd zijn.
Als tweede verblijf worden nief beschouwd:

. lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van
beroepsactiviteiten.

¡ tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens.

. leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat
zij in de loop van het aan het belastingjaar voorafgaande aanslagjaar niet
als tweede verblijf werden aangewend.

. woningen die zodanig ingericht zijn dat directe bewoning niet mogelijk is.

. leegstaande woningen die door het verblijf van de eigenaar in een
ouderenvoorziening, een psychiatrische instelling of een ziekenhuis niet
worden gebruikt.

De belasting wordt vastgesteld op 1.500,00 euro per tweede verblijf.

De belastingplichtige ontvangt in de loop van de maand mei vanwege de gemeente een
aangifteformulier dat binnen de vastgestelde periode behoorlijk dient te worden ingevuld,
ondertekend en uiterlijk voor 1 augustus teruggestuurd naar de dienst financiële organisatie
van de gemeente Gavere.

De belastingplichtige is vríjgesteld van aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd
aangeslagen en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven.

Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 5 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting
ambtshalve worden ingekohierd.

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, 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 belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.



Arl.7

Art. 8

Art. 9:

Art. 10

Art. 11:

Art. 12

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50o/o, zijnde 625,00 euro.
Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

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

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe
van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening ervan.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet 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 tot en met
9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids-
en moratoriumintrest; 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.

Deze verordening treedt in werking op 01 januari 2020.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De voorzitter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets

VOOR EENSLUIDEND AFSCH RIFT,
Te Gavere, 19 november 2019
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