
BIJLAGE

BELASTINGREGLEMENT VOOR TWEEDE VERBLIJVEN AANSLAGJAREN 2020 
- 2025

Artikel 1 – Algemeen 
Het bestuur heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting op tweede 
verblijven.

Artikel 2 – Definities
§1. Wordt als tweede verblijf beschouwd, elke woning waar niemand ingeschreven is in de 
bevolkingsregisters, ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine 
weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets, met chalets gelijkstelde caravans, en alle andere 
vaste woningen.

§2. Wordt niet als tweede verblijfplaats beschouwd:
 Een woning die opgenomen is in het leegstandsregister
 Het lokaal dat uitsluitend bestemd is voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit
 Tenten, verplaatsbare caravans, woonaanhangwagens

Artikel 3 – Aanduiding belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar 
houder is van het zakelijk recht van het tweede verblijf. De belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al 
of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Wanneer er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door 
de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de 
belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze 
eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 

Als er meerdere personen eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters of opstalhouders zijn van het belaste 
tweede verblijf, dan wordt de belasting van de belastingplichtigen uitgesplitst volgens hun wettelijk deel in 
de eigendom. 

Artikel 4 – Vrijstellingen 
De belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft of voor een langdurig verblijf werd 
opgenomen in een psychiatrische instelling of een ziekenhuis is vrijgesteld van deze belasting. Het bewijs 
van verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening, de psychiatrische instelling of het 
ziekenhuis waar de belastingplichtige verblijft. 

Deze vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar volgend op de datum van opname en slechts geldt voor 
de woning die laatst bewoond werd door de belastingplichtige voor de opname in een erkende 
ouderenvoorziening, psychiatrische instelling of ziekenhuis.



Artikel 5 – Tarief 
De gemeentebelasting wordt forfaitair vastgesteld op 1 000 euro per tweede verblijf en is ondeelbaar en 
voor het hele aanslagjaar verschuldigd.

Artikel 6 – Aangifteplicht 
De belastingplichtige moet ten laatste voor 31 maart van het aanslagjaar aangifte doen per tweede verblijf 
dat hij/zij heeft op het grondgebied Oosterzele. De aangifte moet gedaan worden via het formulier dat 
terug te vinden is op de website van de gemeente Oosterzele.

Artikel  7 – Ambtshalve inkohieren
§1 Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden in gekohierd.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van 
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van deze 
elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt 
op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

§2. Ambtshalve inkohieren van de belasting is onderhevig aan de verdubbeling van het aanslagtarief. Het 
bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

Artikel 8 – Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 9 – Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. De 
invordering van een onbetaald aanslagbiljet volgt de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement 
voor zowel fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 10 – Bezwaarprocedure 
De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend 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 ontvangstbewijs verstuurd binnen de vijftien dagen na de indiening 
ervan.

Als de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet hij daar uitdrukkelijk om vragen in zijn 
bezwaarschrift.



Artikel 11: Wettelijke bepalingen
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.


