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30 Belastingreglement op tweede verblijven 
 Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente ; 

 
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de invorderingen en de 
geschillen inzake gemeentelijke belastingen; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een passende toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts; 
 
Gelet op het gemeentedecreet ; 
 
BESLUIT  : Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck 
W., Torfs L., Matheeussen J., Meeusen V., Nicolaï L., Vochten M., 
Bresseleers M., Van Looveren K., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15 
stemmen voor 
Van Akeleyen C., Van Assche P., Slegers J., Geysen K., Van De Mierop B., 
Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van 
Riel B., Vandeneijnde S., de Hoog K.: 14 stemmen tegen 
 
Art. 1: Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 
wordt een belasting gevestigd ten laste van de personen die op het 
grondgebied van de gemeente een tweede verblijf bezitten op 1 januari van 
het aanslagjaar. 
 
Art. 2: Onder tweede verblijf moet worden verstaan elke andere private 
woongelegenheid, dan die welke voor het hoofdverblijf is bestemd.  
Komen in aanmerking : landhuizen, bungalows, appartementen, 
weekendhuisjes, optrekjes, alle andere vaste woongelegenheden enz., met 
inbegrip van caravans, die met chalets gelijk worden gesteld, lusthuisjes e.d. 
(al dan niet ingeschreven in de kadastrale legger). 
 
Art. 3: Vallen niet onder toepassing van deze verordening: 
a) De lokalen waarin een niet in de gemeente gedomicilieerd persoon een 

beroepsactiviteit uitoefent. 
b) Tenten, woonwagens en verplaatsbare caravans, tenzij zij ten minste 8 

opeenvolgende maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te 
worden aangewend. . 

c) De leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs voorligt dat zich 
gedurende het kalenderjaar dat het aanslagjaar voorafgaat, niet als 
tweede verblijf werd aangewend. 

 
 



 
 
Art. 4: De belasting is verschuldigd per tweede verblijf, ongeacht de duur van 
de eventuele verhuring en ongeacht het feit of de eigenaar ervan al dan niet in 
de gemeentelijke bevolkingsregisters is ingeschreven. De belasting wordt 
alleen en uitsluitend ten laste gelegd van de eigenaar van het desbetreffende 
tweede verblijf. 
 
Art. 5:  Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 430 EUR 
per tweede verblijf. 
De belasting wordt evenwel vastgesteld op 295 EUR per tweede verblijf 
opgericht in een zone die in het bij K.B. van 30.09.1977 vastgesteld 
gewestplan Turnhout en bij het K.B. van 03.10.1979 vastgesteld gewestplan 
Antwerpen wordt aangeduid als gebied voor verblijfsrecreatie en wanneer 
deze constructies zich bevinden op een terrein dat krachtens het decreet van 
3 maart 1993, houdende statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve 
verblijven en zijn uitvoeringsbesluiten, de vereiste exploitatievergunning heeft 
bekomen. 
 
Art. 6: Zij die volgens deze verordening belastingplichtig zijn, moeten daarvan 
bij het gemeentebestuur aangifte doen voor 31 januari van het aanslagjaar. 
 
Art. 7:  Bij gebrek van een tijdige aangifte of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast. In 
geval van ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van 
gegevens waarover de belastingheffende overheid beschikt.  
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.  
 
Art. 8: De overeenkomstig artikel 7 ambtshalve ingekohierde belasting wordt 
verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting en in geval 
van  herhaling, binnen de 12 maanden, met het dubbele ervan. 
Het bedrag van de verhoging wordt ingekohierd. 
 
Art. 9: De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld 
en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Art. 10: De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van 
de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet 
van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van gemeentebelastingen, en mogelijke latere 
wijzigingen.   
 
Art. 11: Deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid 
worden toegezonden. 
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