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De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
12. Betreft: GR/2019/196 - Belastingreglement op tweede verblijven. Vaststelling.  
Gelet op de Grondwet, meer bepaald artikel 170, §4; 
Gelet op de Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de Wet van 8 augustus 
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen; 
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992, zoals gewijzigd, 
inzonderheid artikelen 464 tot en met 470/2; 
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de 
geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door artikel 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 
van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het Decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 
2019; 
Gelet op het belastingreglement op tweede verblijven, hetwelk geldt tot en met 31 december 
2019; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat het wenselijk is om een bijdrage te vragen in de financiering van de 
gemeentelijke uitgaven lastens de eigenaars van woon- en verblijfsgelegenheden die gebruikt 
worden zonder dat iemand daar zijn hoofdverblijfplaats heeft, dit wil zeggen waarvoor een 
inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente ontbreekt; 
dat het een weeldebelasting betreft; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 
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Art. 1.- Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op tweede 
verblijven. 
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke private woongelegenheid waarvan degene die er kan 
verblijven, voor deze woongelegenheid niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de 
gemeente Rijkevorsel op 1 januari van het aanslagjaar, ongeacht het feit of het gaat om 
landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, 
optrekjes, chalets en alle andere woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets 
gelijkgestelde caravans, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.  
De hoedanigheid van het tweede verblijf wordt beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar. 
Worden niet als tweede verblijf beschouwd: 

 een gelegenheid die uitsluitend wordt gebruikt voor het uitoefenen van een 
beroepsactiviteit; 

 tenten, woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans, motorhomes en garages, tenzij ze 
ten minste voor 6 maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te worden 
aangewend; 

 een leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij in de 
loop van het aan het belastingjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede verblijf 
werd aangewend. Als ‘leegstaande woongelegenheid’ wordt beschouwd: een woning die 
gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt 
in overeenstemming met de woonfunctie. 

  
Art. 2.- De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is 
van het tweede verblijf. 
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd 
door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. De eigenaar is hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
In geval van mede-eigendom, is iedere niet-vrijgestelde mede-eigenaar belastingplichtig in 
verhouding tot zijn aandeel in het tweede verblijf. Elke niet-vrijgestelde mede-eigenaar is 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
In geval van multi-eigendom, is iedere niet-vrijgestelde multi-eigenaar belastingplichtig volgens 
zijn toegewezen deel in het tweede verblijf. Elke niet-vrijgestelde multi-eigenaar is hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse belastingjaar verschuldigd door degene die op 1 
januari van het belastingjaar de belasting verschuldigd is. 
Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of door een derde 
feitelijk gebruikt wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. 
Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al dan niet is ingeschreven in de 
bevolkingsregisters van de gemeente. 
Art. 3.- De belasting wordt vastgesteld op € 250 per tweede verblijf. 
Art. 4.- De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 5.- Elke belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar een 
aangifte indienen bij het gemeentebestuur op een door het gemeentebestuur voorgeschreven 
aangifteformulier. Als aangiftedatum geldt de postdatum of (bij afgifte) de datum vermeld op 
het ontvangstbewijs. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een 
wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. 
Een belastingplichtige kan een aangifteformulier op eenvoudig verzoek bekomen. 
In geval van eigendomsoverdracht in de loop van het jaar, dient de nieuwe eigenaar aangifte te 
doen binnen de maand. 
Art. 6.- Bij gebrek aan aangifte binnen voormelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast. In geval van een 
ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens waarover de gemeente 
beschikt. 



Lokaal bestuur Rijkevorsel              Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel 

  
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en 
schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen 
waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd 
evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de 
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk 
voor te dragen. 
Art. 7.- De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan 
de verschuldigde belasting en in geval van herhaling binnen de twaalf maanden, zal deze gelijk 
zijn aan het dubbele van de verschuldigde belasting. 
Art. 8.- De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na het verzenden van de 
aanslag. 
Art. 9.- De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. 
Het bezwaarschrift moet, 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 ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
de indiening ervan. 
Art. 10.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het Uitvoeringsbesluit van dat 
Wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Art. 11.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Het belastingreglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 en 
287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
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