Belastingreglement op het in huur stellen van kamers voor de aanslagjaren 2016-2019
Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 19/12/2013 op het in huur stellen van kamers voor de aanslagjaren
2014-2019 wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar 2016.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2016-2019 een belasting geheven op het verhuren van slaapkamers in
hotels, pensions, logementshuizen, vakantiehuizen, kindertehuizen, particuliere woningen of andere
verblijfsgelegenheden.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de in artikel 2 bedoelde inrichting. De exploitant
en de verhuurder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 4
Deze belasting wordt geheven per slaapkamer die zich in de in artikel 2 vermelde inrichtingen
bevindt en bestemd is voor het verhuren aan personen die niet ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister van de gemeente.
De studio’s die tot slaapgelegenheid zijn ingericht, worden voor de toepassing van dit reglement,
als slaapkamers beschouwd.
Voor de slaapzalen in kindertehuizen alsook in andere vakantietehuizen wordt per gedeelte van 12
m² een kamer aangerekend.
Artikel 5
Deze belasting wordt per te huur gestelde slaapkamer als volgt vastgesteld:
Jaar

Tarief
2016
2017
2018
2019

53,50
54,75
56,00
57,12

EUR
EUR
EUR
EUR

De belasting geldt steeds voor het gehele jaar, ook al stelt men slechts gedurende een bepaalde
periode kamers te huur.
Artikel 6
De belasting is niet van toepassing voor:
a) de door de Staat erkende onderwijsinstellingen en de weldadigheidsinstellingen opgericht met
zuiver menslievende doeleinden, zonder enig winstbejag. Van deze vrijstelling genieten niet de
vakantie- en kindertehuizen waar normaal moet worden betaald voor het verblijf
b) de klinieken, hospitalen en de medische instituten die erkend zijn door het ministerie van
Volksgezondheid en van het Gezin
c) de schoolkolonies en tehuizen voor zwakke kinderen, ingericht en uitgebaat zonder het minste
winstbejag en erkend door Kind en Gezin.
Artikel 7

De belastingplichtige die terzelfder tijd onder het toepassingsgebied valt van de belasting op het te
huur stellen van kamers én van de belasting op de tweede verblijven, is enkel onderworpen aan de
belasting op de tweede verblijven.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

