UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Provincie
ANTWERPEN
----Arrondissement
TURNHOUT
----GEMEENTE
2235 H U L S H O U T
-----

ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012
Aanwezig:
Geert Daems: burgemeester-voorzitter;
Anja Leflot, Jef Wauters: schepenen;
Jules Scheerens, Louis Van Den Broek, Rigo Huyskens, Jos Voet, Sabine
Indekeu, Geert Vleugels, Gunther Vleugels, Gust Van den Bruel (bijgestaan
door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18
Gemeentedecreet), Karina Smets, René Wouters, Marina Clé, Rist Heylen,
Ann Peeters, Liesbeth Piot: raadsleden;
Rob Goris: secretaris.
Verontschuldigd:
Maurice Ooms, Hilde Van Looy: schepenen;
Jef Van Bael: OCMW voorzitter / schepen
Mark Verhaegen, Stijn Cools: raadsleden;

BESLISSING: Belasting op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019.
De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
met 13 ja-stemmen
tegen 3 neen-stemmen (Louis Van Den Broek, Gust Van den Bruel , René Wouters)
bij 1 onthouding (Ann Peeters)
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt er een directe gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven.
Artikel 2:
Als tweede verblijf wordt beschouwd, elke 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 caravans.
Als tweede verblijf worden niet beschouwd:
het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
de tenten en woonaanhangwagens;
verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het belastingjaar opgesteld blijven om als
woongelegenheid aangewend te worden;
Artikel 3:
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf.
Artikel 4:
Het bedrag van de belasting bedraagt: - voor aanslagjaar 2013: € 428 per tweede verblijf
- voor aanslagjaar 2014: € 438 per tweede verblijf
- voor aanslagjaar 2015: € 449 per tweede verblijf
- voor aanslagjaar 2016: € 460 per tweede verblijf
- voor aanslagjaar 2017: € 472 per tweede verblijf
- voor aanslagjaar 2018: € 484 per tweede verblijf
- voor aanslagjaar 2019: € 496 per tweede verblijf
Artikel 5:
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse belastingjaar verschuldigd door de eigenaar op 01 januari van het belastingjaar.
Artikel 6:
De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 31 januari van het belastingjaar bij het gemeentebestuur aangifte doen van elk
tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten door middel van de formulieren waarvan het model door het college van
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burgemeester en schepenen werd vastgesteld.
Artikel 7:
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve
belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep zoals
voorzien in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd.
Artikel 8:
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van
deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 9:
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze verordening en de belastingverordening op de
terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, is alleen de verordening op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven
van toepassing.
Artikel 10:
De belasting wordt geïnd door middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van
burgemeester en schepenen. De belastingschuldigen ontvangen kosteloos een aanslagbiljet.
De belasting is betaalbaar binnen twee maanden te rekenen van de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 11:
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake, 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, zoals herhaaldelijk gewijzigd.
Artikel 12:
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het onderzoek de commodo et incommodo, dan zal deze verordening als
definitief aanzien, aan de hogere overheid worden overgemaakt.

Namens de gemeenteraad,
Bij verordening;
de secretaris,
(get.)
Rob Goris
Bij verordening;
de secretaris,

Goris Rob

de burgemeester-voorzitter,
(get.)
Geert Daems
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de voorzitter gemeenteraad,

Daems Geert
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