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Zitting van 17 december 2019
Financiën/Ontvangsten

Goedgekeurd

19 2019_GR_00300 Belastingreglement - Verstrekken van 
toeristische logies  - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske 
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, 
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, 
gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, 
gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, 
gemeenteraadslid; de heer Hans Similon, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, 
gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen, 
gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie 
Persoons, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; mevrouw 
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de 
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 33 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom Cox; Lut 
Creemers; Pieter Cuppens; Kim De Witte; Rik Dehollogne; Frank Dewael; Joske 
Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Carlo Gysens; Stefan 
Hendrickx; Maryam Jamshid; Lies Jans; Nele Kelchtermans; Bert Lambrechts; 
Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; Dymfna Meynen; Karolien 
Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin 
Schouterden; Hans Similon; Karolien Stevens; Steven Vandeput; Joost Venken
- 3 stem(men) tegen: Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich Vandereyken

Beschrijving

Aanleiding en context
Het huidige belastingreglement loopt af op 31 december 2019. Het bestuur wenst 
deze belasting te behouden. 

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Om een belasting te kunnen heffen dient er een belastingreglement goedgekeurd 
te worden als wettelijke basis. 

Argumentatie
De financiële toestand van de stad Hasselt vereist dat diverse belastingen worden 
geheven waarbij een rechtmatige verdeling van de belastingdruk wordt nageleefd. 
Mensen die overnachten in de stad maken gebruik van de gemeentelijke 
voorzieningen maar dragen niet bij in de kosten tot het betalen van gemeentelijke 
belastingen.

Mensen die in de stad overnachten maken ook gebruik van de gemeentelijke 
voorzieningen, waardoor het billijk is om naar aanleiding van dit tijdelijk verblijf in 
de stad een bijdrage te vragen in de kosten van toezicht, veiligheid, 
afvalbeheersing, onderhoud en investeringen van het openbaar domein,...

Het is gerechtvaardigd om een financiële bijdrage te vragen aan de 
logiesverstrekkende sector, die specifiek voordeel haalt uit de financiële 
inspanningen van de stad om de stad toeristisch te promoten en aantrekkelijk te 
maken.

Juridische grond
Artikel 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet;

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 

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

Het decreet van 5 februari 2016 betreffende de toeristische logies; 

Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 
2016 houdende toeristische logies;

De omzendbrief ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op het verstrekken van toeristische 
logies goed voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Bijlagen
1. reglement_logies_2020_2025_def.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette



 
 

 
Artikel 1 
Met ingang van 01 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt er, ten behoeve van de Stad Hasselt,  
een gemeentebelasting gevestigd op het verstrekken van toeristische logies in daartoe uitgeruste 
gelegenheden. 
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
- Toerist: elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, 
beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of verblijft in een andere dan zijn alledaagse 
leefomgeving; 
- Toeristisch logies: elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan een of meer 
toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten en dat wordt aangeboden 
op de toeristische markt; 
- Aanbieden op de toeristische markt: het op eender welke wijze publiek aanbieden van een toeristische 
logies, hetzij als exploitant, hetzij via een tussenpersoon; 
 - Exploitant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een toeristisch logies exploiteert, voor de rekening 
van wie een toeristisch logies wordt geëxploiteerd of die tot de exploitatie wordt gemachtigd op grond van 
een rechtsgeldige exploitatieovereenkomst. 
 
Artikel 3 : bepaling belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de in artikel 1 bedoelde inrichting. 
 
Artikel 4 : tarieven 
De belasting wordt berekend per overnachting en per persoon.  De belasting is verschuldigd per kwartaal 
en bedraagt 2,36 euro per overnachting en per persoon ouder dan 3 jaar. 
 
Artikel 5: vrijstelling 
Personen jonger dan 18 jaar die verblijven op dezelfde kamer als de ouders of degene die op dat moment 
verantwoordelijk is voor de persoon jonger dan 18 jaar zijn vrijgesteld van de belasting.   

 
Artikel 6 : register- en aangifteplicht 
6.1 Registratieplicht: 
De exploitant moet een door het college van burgemeester en schepenen voorgeschreven register 
bijhouden waarin per nacht het aantal personen en het aantal bezette kamers en/of standplaatsen wordt 
vermeld. 
 
Dit register moet steeds ter inzage liggen in het toeristisch logiesverstrekkend bedrijf ter controle en 
vermeldt de recentste stand van het aantal overnachtingen(inclusief personen die verblijven op de kamer 
van de ouders t.e.m. 18 jaar), de datum en het aantal bezette kamers en/of standplaatsen. 
 
Elke belastingplichtige die dergelijk register niet ontvangt moet dit spontaan vragen aan de bevoegde 
administratie. 
 
6.2. Aangifteplicht 
De belastingplichtige moet per kwartaal een aangifte indienen. Bij deze aangifte dient het register van het 
afgesloten kwartaal toegevoegd worden.  
De aangifte moet ten laatste dertig kalenderdagen na elk kwartaal van het aanslagjaar ingediend worden bij 
het stadsbestuur op een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. 
 
Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen bij de bevoegde 
dienst Financiën.  
 
De uitbater van een toeristisch logiesverstrekkend bedrijf moet ingeval van stopzetting of het starten van 
een nieuwe exploitatie dit onmiddellijk meedelen aan de bevoegde dienst Financiën. 
 
In onderling overleg kan met de belastingplichtige afspraken gemaakt worden betreffende de registratie en 
aangifteplicht.  
 
Artikel 7 
Bij gebreke aan aangifte, bij niet-tijdige of onnauwkeurige aangifte door de  belastingplichtige, wordt de 
aanslag van ambtswege gevestigd op grond van de beschikbare gegevens en op de wijze bepaald in artikel 
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7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen. 
  
In geval van aanslag van ambtswege wordt de belasting als volgt vermeerderd  
25% bij een eerste overtreding;  
50% vanaf de tweede overtreding; 
100% vanaf de derde overtreding.   
Deze verhoging wordt ook ingekohierd.  
Vanaf dit reglement starten de overtredingen terug als eerste overtreding ongeacht of belastingplichtige in 
het verleden reeds overtredingen had tegen voorgaande reglementen betreffende deze belasting.  
 
Het bedrag van de verhoging wordt gelijktijdig met de ambtshalve belasting ingekohierd.” 
 
Artikel 8 
De door het college van burgemeester en schepenen aangestelde personeelsleden zijn bevoegd om een 
controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het 
belastingreglement. Deze aangestelde personeelsleden bezitten de onderzoeks-,  controle-  en 
vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Voor een overtreding van deze bepaling wordt een administratieve geldboete opgelegd van 500,00 EUR per 
overtreding. De administratieve geldboete wordt gevestigd en ingevorderd volgens dezelfde regels als die 
welke van toepassing zijn op deze kohierbelasting. 
 
Artikel 9 : wijze van inkohiering en betalingstermijn 
De belasting wordt ingevorderd bij wege 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. 
 
Artikel 10: bezwaarprocedure 
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar 
moet - op straffe van nietigheid - schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar uitdrukkelijk om te vragen in zijn 
bezwaarschrift. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien dagen na de 
indiening ervan. 
 
Artikel 11 : toezicht 
Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 285, 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal 
bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de 
toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 
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