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Bijeen in openbare zitting 

 

BELASTINGEN 

 
8       Goedkeuren belasting op de tweede verblijven voor het dienstjaar 2012 

De Raad, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2010 houdende goedkeuring 
van de belasting op tweede verblijven voor de dienstjaren 2011, 2012 en 2013; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de gecoördineerde omzendbrief omtrent gemeentefiscaliteit BB 2011/01 van 
10 juni 2011, waarin het maximumtarief van de belasting op tweede verblijven wordt verhoogd 
van 650 euro tot 1.000 euro; 

Overwegende dat bij de handhaving van de belastingverordening op gebouwen en/of 
woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig, 
leegstaand of onafgewerkt vastgesteld wordt dat eigenaars om een belasting op leegstand te 
ontlopen hun eigendom als tweede verblijfplaats aangeven; 

Overwegende dat deze belasting een heffing is ter regulering van ongewenst gedrag, 
met name voormeld ontwijkgedrag; 

Overwegende dat de opbrengsten van deze belasting als huisvestingspremies worden 
aangewend; 

Overwegende dat de fracties van de Brug en de sp.A zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 7 onthoudingen 



 

 

artikel 1: De beslissing van de gemeenteraad van 21 december 2010 houdende goedkeuring 
van de belasting op tweede verblijven voor de dienstjaren 2011, 2012 en 2013 
wordt opgeheven. 

artikel 2: Er wordt voor het dienstjaar 2012 een gemeentebelasting gevestigd op de tweede 
verblijven. 

artikel 3: Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of 
verblijfsgelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of 
het vreemdelingenregister voor het hoofdverblijf. 

artikel 4: De belasting valt ten laste van diegene die op het adres van het tweede verblijf niet 
in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister is ingeschreven voor het 
hoofdverblijf en, hetzij als eigenaar, hetzij als huurder of als gebruiker, een tweede 
verblijf betrekt of kan betrekken.  
De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het belastingjaar 
eigenaar is van het tweede verblijf. 

artikel 5: De belasting wordt vastgesteld op 1.000 euro per tweede verblijf. 

artikel 6: Vallen niet onder toepassing van de belasting: 

 Het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit. 

 De tenten, verplaatsbare caravans en mobilhomes, kampeerauto’s, woonauto’s, tenzij 
zij minstens zes maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen. 

 De leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij tijdens 
het aan het belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede verblijf werd 
aangewend. 

 De tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend terrein voor 
openluchtrecreatieve verblijven. 

artikel 7: De belastingplichtige moet uiterlijk op 31 maart van het belastingjaar aangifte doen 
van het belastbaar tweede verblijf, door middel van het formulier vastgesteld door 
het gemeentebestuur. 

artikel 8: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

artikel 9: De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

artikel 10: De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van 
nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan 
gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening moet, op straffe 
van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden vanaf de derde 
kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag.  

artikel 11: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 

Namens de Gemeenteraad, 

In opdracht, 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse (get.) Yves Vercruysse 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 12 januari 2012 
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Bijeen in openbare zitting 

 

BELASTINGEN 

 
7       Goedkeuren milieubijdrage voor het dienstjaar 2012 

De Raad, 

Gelet op de engagementen met betrekking tot het voeren van een doeltreffend 
milieubeleid; 

Gelet op de financiële middelen die hiertoe noodzakelijk zijn; 

Overwegende dat uit hoofde van hierboven aangehaalde motivatie het noodzakelijk is 
een rendabele belasting te voeren, teneinde verder een begrotingsevenwicht na te streven; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikels 42 en 43; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2007, gewijzigd op 22 
april 2008 en 31 december 2010; 

Overwegende dat de toepassingsdatum van dit reglement verstreken is; 

Overwegende dat de fracties van de Brug en de sp.A zich wensen te onthouden; 

Overwegende dat de fracties van het VB wenst tegen te stemmen; 

BESLUIT: met 10 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 7 onthoudingen 

artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2012, ten behoeve van de gemeente, een 
milieubelasting geheven. 



 

 

artikel 2: De belasting bedraagt 86 € per jaar en per gezin, op 1 januari van het aanslagjaar 
in de bevolkingsregisters ingeschreven, of vestiging, op het grondgebied van de 
gemeente. 

artikel 3: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen. 

artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 

Namens de Gemeenteraad, 

In opdracht, 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse (get.) Yves Vercruysse 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 12 januari 2012 
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Bijeen in openbare zitting 

 

BELASTINGEN 

 
9       Goedkeuren van de belasting op rendez-voushuizen voor het dienstjaar 2012 

De Raad, 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen ter zake; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 42 en 43; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat de aanwezigheid van rendez-voushuizen op het grondgebied van de 
gemeente aanleiding kan geven tot activiteiten die de veiligheid, openbare orde, rust en 
zedelijkheid in de gemeente in gedrang brengen; 

Overwegende dat, als blijkt dat de identiteit van de exploitant niet vastgesteld kan 
worden, het aangewezen is om de eigenaar of huurder te belasten, aangezien deze aansprakelijk 
kan worden geacht voor het gebruik van het pand; 

Overwegende dat het onbillijk zou zijn de eigenaar aansprakelijk te stellen voor deze 
belasting als bewezen is dat de exploitatie als rendez-voushuis tegen zijn wil en buiten zijn weten 
om gebeurt en hij ondubbelzinnig laat blijken het pand niet te willen aanwenden voor deze 
activiteit; 

Overwegende dat de intentie van de eigenaar o.m. kan blijken uit een procedure tot 
verbreking van het huurcontract, die volgt op een vaststelling van het gebruik als rendez-voushuis; 

Overwegende dat de fracties van de Brug en de sp.A zich wensen te onthouden; 



 

 

Overwegende dat de heer Robrecht Kindt, gemeenteraadslid, wenst tegen te 
stemmen; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt voor het dienstjaar 2012 een belasting 
geheven op rendez-voushuizen. 

artikel 2: Als rendez-voushuis wordt beschouwd een plaats (kamer, appartement, salon, e.d.) 
die al dan niet tegen vergoeding ter beschikking wordt gesteld voor een intieme 
ontmoeting tussen personen, zonder dat het de bedoeling is om er, zoals in een 
erkend hotel, pension, logementhuis of gelijkaardige instelling, te overnachten. Dit 
kan vastgesteld worden doordat die huizen of inrichtingen ofwel hun aard door 
uiterlijke kentekens ter kennis van voorbijgangers brengen, ofwel als dusdanig 
bekend zijn en uit bepaalde vaststellingen en onderzoeken, uitgevoerd door de 
politiediensten, blijkt dat zij een dergelijke bedrijvigheid uitoefenen. 

artikel 3: De belasting hierop wordt vastgesteld op 2.500 euro per afzonderlijke vestiging. 

artikel 4: De belasting is verschuldigd door de exploitant van het rendez-voushuis. 
Indien de identiteit van de exploitant niet kan worden vastgesteld, worden 
achtereenvolgens de huurder en de eigenaar van het rendez-voushuis als exploitant 
beschouwd. 
De eigenaar is eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting 
die lastens de exploitant of huurder, waarvan hiervoor sprake, werd ingekohierd. 
De hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaar zal evenwel worden opgeschort 
indien de vier hiernavolgende voorwaarden vervuld zijn: 
1. Het pand of de lokaliteit heeft enkel uiterlijke kenmerken van een 
woongelegenheid. 
2. het huurcontract laat enkel het normaal gebruik als woongelegenheid toe. 
3. De eigenaar heeft, binnen de twee maanden van een vastgestelde andere 
aanwending van de beschouwde lokaliteit, een procedure gestart tot verbreking van 
het huurcontract. Als kennisgeving van een andere aanwending geldt de 
aangetekende melding door het gemeentebestuur aan de eigenaar gedaan, waaruit 
de vaststelling blijkt dat ter plaatse een rendez-voushuis in uitbating wordt 
geconstateerd. Als de procedure tot verbreking wordt stopgezet of ingetrokken, dan 
wordt de eigenaar opnieuw aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Dit is 
eveneens het geval indien de eigenaar binnen de hiervoor bepaalde termijn heeft 
verzuimd aan het gemeentebestuur de nodige en juiste gegevens te bezorgen 
dienstig voor het vestigen van de aanslag jegens de huurder. 
4. De eigenaar was voor de kennisgeving van het gemeentebestuur vermeld onder 
artikel 4.3 nog niet op de hoogte van de oneigenlijke aanwending van de 
beschouwde lokaliteit. 

artikel 5: De belasting is onverdeelbaar. Zij is verschuldigd voor het hele jaar, ongeacht de 
datum van het in gebruik stellen of stopzetten van de inrichting of de overname 
van een bestaande instelling.  
Bij overname in de loop van een bepaald aanslagjaar is de belasting in haar geheel 
opnieuw verschuldigd door de nieuwe exploitant en blijft de belasting, gesteld op de 
exploitant die de inrichting overdraagt, in haar geheel behouden. 
De eigenaar kan evenwel per jaar slechts eenmaal hoofdelijk aansprakelijk worden 
gesteld voor de betaling van de belasting, die lastens de exploitant werd 
ingekohierd. 

artikel 6: De belastingplichtigen dienen, uiterlijk op 31 maart van het belastingjaar, aan het 
gemeentebestuur aangifte te doen van de in de loop van het aanslagjaar bestaande 
inrichtingen zoals bedoeld onder artikel 2. Als de exploitant start in de loop van het 
jaar dient de aangifte te gebeuren binnen de 14 dagen na opening. De 
aangifteformulieren worden, op verzoek, door het gemeentebestuur ter beschikking 
gesteld. 

artikel 7: Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige 
aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan 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 bepaling van deze 



 

 

elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum 
van verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 
dragen. 
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden 
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het 
aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de 
belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade 
aan te richten. 

artikel 8: De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de politie. 

artikel 9: De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van 
burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op een 
aanslagjaar. 

artikel 10: Onderhavig reglement houdt geen vrijstelling in van de belasting op het openblijven 
van drankgelegenheden na het sluitingsuur. 

artikel 11: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 

Namens de Gemeenteraad, 

In opdracht, 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse (get.) Yves Vercruysse 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 12 januari 2012 
 

 
 

 

 

 
 
 


