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Willebroek Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag 17 december 2O19

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter.

Eddy Bevers, burgemeester.

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden,

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen,

Dirk Blommaert, algemeen difecteur

Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid

40 33. BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN

Aanleiding

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025.

J u ri di sche g ron d, toepa ssel ijke regelgevi ng

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2O!7, artikel 40 S3 en 4t,14o; zoals
gewijzigd door het Decreetvan 18 mei 2018 houdende wijziging van art.41 van het
Decreet van 22 december 2OI7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel I7O 94;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
De omzendbrief KB/ABB 2Ot9/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement op de tweede
verblijven d.d. 18 december 2018;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

Een tweede verblijf is een hoofdverblijfplaats waarvoor niemand zich heeft ingeschreven in het
bevolkingsregister. Er zijn een aantal tweede verblijven op het grondgebied van de gemeente. Een
tweede verblijf geeft aanleiding tot effectief verblijf, waardoor voor de gemeente toch zekere
kosten ontstaan, zowel op het gebied van administratie en veiligheid als inzake infrastructuur en
afualbeheersing,
Door het gebruik van een woongelegenheid als tweede verblijf, leveren de bewoners of
verblijfhouders van het tweede verblijf geen bijdrage in de gemeentelijke fiscaliteit via de
aanvullende belasting op de personenbelasting.

Om die reden wordt voorgesteld om een belasting op tweede verblijven in te voeren.
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De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting.

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus'van de lokale besturen.

Besluit:
Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Belastbare grondslag

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2019 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
jaarlijkse belasting geheven op de tweede verblijven

Artikel 2
Het raadsbesluit vervangt het bestaand belastingreglement betreffende de jaarlijkse belasting op
de tweede verblijven, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2018.

Artikel 3
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke private woongelegenheid, waarvan degene die er kan
verblijven voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht het
feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen. grote of kleine weekendhuizen of
buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de
met chalets gelijkgestelde caravansf ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger
ingeschreven zijn.

Als tweede verblijf worden niet beschouwd :

- de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.

de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze minstens zes maanden van
het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden.

de leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij in de loop
van het aan het aanslagjaar voorafgaande kalenderjaar blijkens de gegevens uit het
bevolkingsregister, gedurende ten minste zes maanden van het jaar als hoofdverblijfplaats
werden aangewend.

Vallen niet onder de toepassing van de belasting op de tweede verblijven: de woningen die werden
opgenomen op de inventaris onbewoonbaar en ongeschikt of leegstand.
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Belastingplichtige

Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon die volle eigenaar, vruchtgebruiker,
opstalhouder of erfpachter is van het tweede verblijf.

Vruchtgebruiker: díegene die kan genieten van het goed

Vruchtgebruik: het zakelijk recht om van een zaak, waarvan een ander het eigendom heeft, het
tijdelijk genot te hebben. Iemand die een vruchtgebruik heeft op een goed mag tijdelijk "genieten"
van de woning en de vruchten ervan opstrijken, maar moet daarbij wel de bestemming van het
goed respecteren.

Opstalhouder: de persoon of de vennootschap die het recht verkrijgt.

Recht van opstal: het recht recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op
andermans grond, gedurende een periode van maximaal 50 jaar.

Erfpacht: het recht om een stuk grond van een ander te gebruiken.
Erfpachter: gebruiker heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar, maar
mag niets doen dat de waarde van de grond zou doen verminderen.

In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door
de huurder, vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder.
De eigenaar, vruchtgebruiker. opstalhouder en erfpachter zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting.

Berekening van de heffing

Artikel 5
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op € 625,00 per tweede verblijf

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met:
10 o/o bij een eerste overtreding,

- 100 o/o, 2OO o/o bij respectievelijk een tweede en derde overtreding, met dien verstande dat
een correcte aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van
de belastingplichtige volledig herstelt.

Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

Ingeval van weigering om een fiscale controle te laten uitvoeren of weigering om boeken of
bescheiden voor te leggen: een bijkomende administratieve geldboete van € 100,00 op te leggen

Artikel 6
De belasting is ondeelbaar en voor het gehele belastingjaar verschuldigd door de belastingplichtige
op 1 januari van het aanslagjaar.

De toestand op 1 januari is bepalend voor het vaststellen van de belasting

Aanmelding

Artikel 7
De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar bij het gemeentebestuur
aangifte doen van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten, door middel van het
formulier waarvan het model door het College van Burgemeester en Schepenen werd vastgesteld

Bij twijfel wordt de belastingplichtige verzocht om facturen van gas en elektriciteit van het
betreffende aanslagjaar voor te leggen. De eigenaar geeft toestemming aan het gemeentebestuur
om bij twijfel de aanwending als tweede verblijf te controleren bij middel van plaatsbezoek.
Indien uit de aanmelding wordt vermoed dat deze woning niet wordt gebruikt, kan deze woning
onderzocht worden in het kader van het register van leegstaande woningen en gebouwen.
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Artikel I
De betrokkenen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan
aan het gemeentebestuur de elementen te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van de
belasting en dit ten laatste één maand na de aanwending als tweede verblijf, de ingebruikneming
of de eigendomsverwervi ng.

Artikel 9
Bij gebreke 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 aan
de belastingplichtige, per brief 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 kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de datum van verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen.

Schraooino

Artikel 10
Een woning wordt geschrapt als ze ten minste 6 maanden ononderbroken wordt bewoond, te
rekenen vanaf de datum van bewoning. De ingebruikname moet door de belastingplichtige worden
gemeld aan de dienst Wonen via een beveiligde zending.
De administratie kan steeds een tussentijds plaatsbezoek uitvoeren. Indien tijdens deze
tussentijdse controle wordt vastgesteld dat de woning niet bewoond wordt, dan wordt de procedure
van schrapping stopgezet.

Het effectief gebruik zal onder meer blijken uit de inschrijving in het bevolkingsregister en als
voldaan aan de vigerende reglementering inzake omgevingsvergunningen.

Vrijstelling voor een nieuwe houder van het zakelijk recht

Artikel 11
Er wordt een vrijstelling van de heffing verleend gedurende een periode van 2 jaar vanaf het
moment van overdracht van het zakelijk recht en dit aan de belastingsplichtige die minder dan 2
jaar houder is van het zakelijk recht van de woning enlof gebouw.

Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten aan:

vennootschappen waarin de vroegere houder van het zakelijk recht participeert,
rechtstreekg of onrechtstreeks,.voor meer dan 10o/o van het aandeelhouderschap;
vzw's waar de houder van het zakelijk recht lid van is;
bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij ingeval van overdracht bij
erfopvolging of testament.

Slotbepalingen

Artikel 12
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 13
De vestiging en de invordering van de belasting evenals 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 de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 14
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2O77 en latere wijzigingen.
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De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

Ha ndtekeni ng CA-medewerker
Gemachtigd bij besluit burgem

get. Eddy Moens
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel :

donderdag 19 ber 2019

eester d. 9

5/5




