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11. Gemeentebelasting op tweede verblijven aanslagjaar 2021– goedkeuring
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40, 41, 286, 288;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het toenemend aantal tweede verblijven op het grondgebied van de gemeente;
Gelet op de lasten hieruit voortspruitend voor de gemeente;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorstel van de intergemeentelijke woondienst;
Overwegende dat met de invoer van de leegstandsheffing, de heffing van de tweede verblijven dient
geactualiseerd te worden;
Gelet op het proces-verbaal de commodo et incommodo waaruit blijkt dat geen bezwaren werden
ingediend;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Er wordt voor het aanslagjaar 2021 een directe gemeentebelasting gevestigd op de tweede
verblijven.
Art. 2. - Als tweede verblijf wordt beschouwd, 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.
§1. Als tweede verblijf wordt niet beschouwd:
 De constructie die uitsluitend gebruikt wordt voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
 De woongelegenheid die rechtstreeks verbonden is met een handelsgedeelte of een gedeelte voor
het uitoefenen van een vrij beroep, en die bijgevolg niet afzonderlijk kan gebruikt worden;
 De studentenkamers;
 De woning palend aan de woning waar de belastingplichtige gedomicilieerd is en onder één
huisnummer valt;
 De woongelegenheid die opgenomen is in de inventaris van leegstand;
 Tenten, verplaatsbare caravans, woonaanhangwagens;
 Panden die voldoen aan de voorwaarden voor toeristische logies volgens Toerisme Vlaanderen en als
dusdanig gebruikt worden.
§2. De opsporing en vaststelling van tweede verblijven gebeurt door de bevoegde ambtenaar van de
gemeente, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. De opsporing kan tevens gebeuren
door een personeelslid, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen, van de
intergemeentelijke woondienst regio Roeselare.
De bevoegde ambtenaren van de gemeente zijn gemachtigd de huidige toestand ter plaatse vast te stellen.
Art. 3. - De belasting valt ten laste van diegene die, op 1 januari van het aanslagjaar, gebruiker of zakelijk
gerechtigde is van de woning die opgenomen is als tweede verblijf.
Art. 4. - De belasting wordt vastgesteld op € 400.
Art. 5. - De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 6. - De belasting moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 7. - De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen tegen
deze belasting volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008.
Art. 8. - Deze verordening wordt aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur toegezonden.
Art. 9. - Deze verordening treedt in voege op 1 januari 2021.
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