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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 17 december  2013 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Burgemeester:                  Claude Van Marcke 

Schepenen:  Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout, Johan 

Delrue, Mia Tack-Defoirdt  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk 

Tack, Anne Marie  Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy 

Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Nicolas Duquesnoy, 

Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Youri Devlaminck, Twighi Detavernier 

Waarnemend secretaris: Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd:  Gemeentesecretaris:  Patrick Vandeputte   

  

Punt 2. Financiën 
2.4. Vaststellen gemeentelijke belastingen 2014-2019: 
2.4.3. Belasting op de tweede verblijven 
 
De gemeenteraad, 
Gelet op artikel 170,§4, Grondwet; 
Gelet op artikel 42,§3, Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
Overwegende dat de belasting op de tweede verblijven voor de periode 2009-2013 650 euro bedroeg; 
Gelet op het onderzoek de commodo et incommodo gevoerd van 25 november tot en met 9 december 
2013; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Na bespreking 
BESLUIT: eenparig 
Art.1: Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting 
gevestigd op de tweede verblijven. 
Art.2: Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de 
gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan 
worden gebruikt.   
Art.3: De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het 
aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede 
verblijf verhuurd 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. 
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. 
Art. 4: De belasting wordt vastgesteld op 650  euro per tweede verblijf. 
Art.5: Vallen niet onder de toepassing van dit reglement: 

1. Lokalen uitsluitend bestemd voor het beoefenen van een beroepswerkzaamheid. 
2. Tenten, verplaatsbare caravans, woonaanhangwagens, motorhomes; 
3. Studentenhuizen en –kamers. 

Art.6:  De belasting wordt gevestigd op basis van gegevens waarover de gemeente beschikt.  
Art.7: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
Art.8: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
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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 kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van 
burgemeester en schepenen in deze mogelijkheid voorziet. 
De indiening van het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren 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 artikel 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: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
 
Gedaan in zitting als ten hoofde 
 
 
 
Sonja Nuyttens                                                                          Stephan Titeca 
Waarnemend gemeentesecretaris.                                                      Voorzitter van de gemeenteraad. 
 

 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem, 30 december 2013 

 

 

 

Sonja Nuyttens Claude Van Marcke 

Waarnemend Gemeentesecretaris Burgemeester 

 


