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GEMEENTERAAD 5 NOVEMBER 2013 

 

VERBLIJFSBELASTING 

 

 

Context 

Het huidig reglement op verblijfsbelasting vervalt op 31 december 2013. Als het stadsbestuur dit 

reglement wil behouden, moet het opnieuw gestemd worden. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.  

 

Adviezen 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel voor het reglement op de 

verblijfsbelasting goed en vraag het ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

Decreet van 30/5/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

Argumentatie 

De financiële toestand van de gemeente vereist dat diverse belastingen worden geheven waarbij een 

rechtmatige verdeling van de belastingdruk wordt nagestreefd. Mensen welke overnachten in de 

gemeente maken gebruik van de gemeentelijke voorzieningen maar dragen niet bij in de kosten door 

het betalen van gemeentelijke belastingen.  

Deze belasting wordt op forfaitaire wijze van beschikbaarheid van kamers, (eenpersoons- dan wel 

tweepersoonskamer of meer) opgelegd, ongeacht de effectieve verhuring en/of kamperprijs en 

ongeacht de effectieve betrekking van de kamers. Deze belasting slaat op het in huur geven van 

kamers en het daaruit volgend gebruik van de gemeentelijke voorzieningen en niet op het 

huurinkomen dat gegeneerd wordt. 

Door middel van een specifieke belasting kunnen deze gebruikers een financiële bijdrage leveren. 

Deze belasting verlicht de financiële behoefte van de stad. 

 

BESLUIT 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een verblijfsbelasting. 

 

2. Belastingplichtige 

 

De belasting is verschuldigd door elke eigenaar, verhuurder, onderverhuurder of uitbater die een 

hotel, hoevetoerisme, bed & breakfast, vakantiewoning, businessflats, motel, kamers te huur stelt 

aan personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad Herentals  

 

3. Grondslag en tarief 

 

De belasting bedraagt: 
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• 55 euro per jaar per beschikbare eenpersoonskamer; 

• 109 euro per jaar per beschikbare tweepersoonskamer; 

• 164 euro per jaar per beschikbare drie-of meerpersoonskamer. 

 

De toestand op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld. De belasting is ondeelbaar 

verschuldigd voor het ganse jaar. 

 

4. Vrijstellingen 

 

De rechtspersonen bedoeld in artikelen 180, 181 en 182 van het Wetboek van inkomenbelastingen 

1992 kunnen een vrijstelling voor deze belasting krijgen. 

 

5. Kohierbelasting 

 

De stad vordert de belasting in door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden 

binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 

Elke belastingplichtige moet een aangifte doen. De stad stuurt een aangifteformulier op. Dit 

document moet de belastingplichtige binnen de maand ingevuld terugsturen. Als nieuwe 

belastingplichtige moet u zelf hiervan aangifte doen bij de stad. Bij wijziging moet u dit binnen de 

maand per aangetekend schrijven melden.  

Bij gebrek van aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 

belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover de stad beschikt. De 

belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde 

werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 

dragen. 

 

6. Procedure 

 

De vestiging en invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het decreet van 

30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

7. Bezwaren 

 

De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 

schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden ingediend en gemotiveerd. 

De belastingplichtige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de 

derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

 


