
 

GEMEENTERAAD VAN 2 JULI 2019 
 

BELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN  
 

 

 1. Algemene bepalingen 

De stad heft vanaf 15 juli 2019 tot en met 31 december 2025 een belasting op tweede verblijven. 

Doel: 

De stad stelt dat wonen voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol moet blijven. De stad vervult 
daarbij een regierol. De stad doet grote inspanningen voor een degelijke aanleg, beheer en 
onderhoud van haar openbaar domein en infrastructuur. Personen met een tweede verblijf in 
Herentals hebben eveneens het gebruiksrecht en genot van deze infrastructuur en er wordt 
verwacht dat zij daar ook een bijdrage in leveren. De stad wenst dan ook inkomsten te halen uit 
woongelegenheden waar niemand staat ingeschreven in het bevolkingsregister, de zogenaamde 
tweede verblijven. Met de heffing van deze belasting dragen ook zij bij om een deel van deze kosten 
te financieren. 

 2. Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van het tweede verblijf. 

3. Grondslag en tarief 

§1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Tweede verblijf: een woongelegenheid waarin de persoon die er verblijft niet zijn 
hoofdverblijfplaats heeft. 

1. Zakelijk gerechtigde: de houder van één van volgende zakelijke rechten: 

• de volle eigendom 
• het recht van opstal of van erfpacht 
• het vruchtgebruik. 

 §2. Het bedrag van de belasting wordt forfaitair vastgesteld op 1.000 euro per jaar per tweede 
verblijf. 

§3. De eigendomstoestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingschuld. De 
belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het volledige jaar. 

4. Kohierbelasting 

De belasting wordt door middel van een kohier ingekohierd op naam van de belastingplichtige die 
zowel een natuurlijk persoon, een feitelijke vereniging als een rechtspersoon kan zijn. De betaling 
van de belasting kan worden ingevorderd van de belastingplichtige zelf maar ook van alle leden van 
een feitelijke vereniging. Elk van hen is terzake hoofdelijk aansprakelijk. 



 

Aangifteplicht: elke belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste op 30 april van het aanslagjaar een 
aangifte indienen bij het stadsbestuur op het voorgeschreven aangifteformulier. De nieuwe 
belastingplichtige moet hiervan zelf aangifte doen. 

De administratie kan aan de belastingplichtige een voorstel van aangifte bezorgen: 

• als de gegevens op dit voorstel onjuist of onvolledig zijn of niet overeenstemmen met de 
belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige ten laatste 
op 30 april van het aanslagjaar het voorstel verbeterd en vervolledigd terugsturen. Het tijdig 
teruggezonden en gecorrigeerde of aangevulde voorstel tot aangifte, geldt in dat geval als 
aangifte 

• als de gegevens op dit voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari 
van het aanslagjaar, is de belastingplichtige niet verplicht dit formulier tegen 30 april van het 
aanslagjaar terug te sturen. In dat geval is automatisch aan de aangifteplicht voldaan en 
wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens vermeld op het toegestuurde voorstel 
van aangifte 

• bovendien moet voor elke wijziging of verandering in de belastbare toestand in de loop van 
het belastingjaar binnen de maand melding worden gedaan bij het stadsbestuur. 

Bij gebrek van aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 
belastingplichtige ambtshalve belast, met andere woorden volgens de gegevens waarover de stad 
beschikt. Het tarief bij de ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. 

 5. 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. 

 6. Bezwaren 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 
3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt binnen 15 dagen na de indiening ervan een 
ontvangstmelding afgegeven. 
 
De gemeenteraad heft het reglement Belasting op tweede verblijven, goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 5 november 2013 op met ingang van de inwerkingtreding van onderhavig 
reglement. 

 


