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Belasting op het verstrekken van logies voor het aanslagjaar 2020. 
Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
 Artikel 170 § 4 van de Grondwet.
 Decreet over het lokaal bestuur.
 Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen.
 Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019.
 Decreet van 5 februari 2016 betreffende het toeristische logies en latere wijzigingen.
 Decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking 

uitoefenen in het kader van ‘Toerisme voor Allen’, en latere wijzigingen.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het decreet 

van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies.

RELEVANTE DOCUMENTEN
Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 houdende heffing van een belasting op het 
verstrekken van logies voor de aanslagjaren 2016-2019.

FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De bestaande heffing op het verstrekken van logies eindigt op 31 december 2019. Dit 
reglement werd destijds goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 december 2015.

De stad investeert sinds lang in het stimuleren van het verblijfstoerisme. Ze doet dat 
door de uitbouw van een breed en divers toeristisch aanbod, dat de bezoeker aanzet tot 
een meerdaags verblijf in de stad. Sedert 2014 kent de stad een belasting op het 
verstrekken van logies. De stad wenst dit beleid verder te zetten in de toekomst en wil 
via het heffen van een logiestaks verblijfstoeristen een billijke bijdrage laten leveren in 
het versterken van het toeristisch product en de gemeentelijke recreatieve 
voorzieningen.

Het is de bedoeling om het aflopende reglement met 1 jaar te verlengen in afwachting 
van een nieuw reglement.

De tariefstructuur blijft dezelfde, namelijk. 1,42 euro per nacht en per persoon, ouder 
dan 12 jaar. De logiesverstrekkers kunnen die kost aanrekenen aan hun gasten tegen 
1,50 euro per persoon per nacht.

Er is één kleine wijziging toegevoegd, namelijk de invoering van een administratieve 
boete van 100 euro telkens de deadline voor aangifte niet gerespecteerd is. Dit artikel 
draagt ertoe bij dat iedereen stipter zijn aangiftes zal doorsturen. De verhoogde aanslag 
bij een ambtshalve inkohiering wordt geschrapt. Het artikel omtrent de tijdelijke sluiting 
wordt eveneens geschrapt wegens niet meer relevant.

BUDGET
Budget 2020, beleidsitem 002000, algemene rekening7341900: 70.000 euro.

BESLUIT
Artikel 1



Goedkeuring te verlenen aan de heffing van een belasting op het verstrekken van logies 
voor het aanslagjaar 2020 waarvan de tekst als volgt luidt:

Heffing van een belasting op het verstrekken van logies 
voor het aanslagjaar 2020.

Artikel 1 — Definities - begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit reglement wordt verwezen naar de definities en bepalingen in het 
logiesdecreet:
• “toeristisch logies”: elke inrichting die of elk terrein dat aan een of meer toeristen de 

mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten en wordt aangeboden aan de 
toeristische markt. Elk toeristisch logies wordt ingedeeld in een van de categorieën 
voorzien in het decreet betreffende het toeristische logies (categorieën: gastenkamer, 
hotel, openluchtrecreatief, vakantielogies, vakantiewoning);

• “categorie gastenkamer”: een uitgeruste inrichting met een of meer afgescheiden en 
daartoe uitgeruste kamers of ruimtes die deel uitmaken van de persoonlijke en 
gebruikelijke eengezinswoning of aanpalende bijgebouwen ervan. De exploitant heeft zijn 
hoofdverblijfplaats in het toeristische logies. De ruimte waar de toerist het ontbijt en 
eventuele andere maaltijden wordt aangeboden is niet toegankelijk voor derden en kan 
geen enkele vorm van restaurant of café inhouden;

• “categorie hotel”: een centraal beheerde uitgeruste inrichting met afgescheiden en 
daartoe uitgeruste kamers met ontbijtmogelijkheid en met dagelijks onderhoud van de 
kamers en de sanitaire voorzieningen. De exploitant of een van de personen die belast is 
met het dagelijkse of feitelijke bestuur van het toeristische logies, is permanent bereikbaar 
voor dienstverlening en de toeristen hebben geen toegang tot de lokalen waar het 
dagelijkse bestuur maaltijden bereidt;

• “categorie openluchtrecreatief”: een uitgerust en afgebakend terrein in centraal beheer 
waarop gekampeerd of verbleven wordt in openluchtrecreatieve verblijven of dat daarvoor 
bestemd of ingericht is;

• “categorie vakantielogies”: een daartoe uitgeruste inrichting of een afgescheiden en 
daartoe uitgeruste ruimte die mogelijkheid tot verblijf biedt;

• “categorie vakantiewoning”: een uitgeruste woning of studio, of een uitgerust 
appartement, waarvoor een persoonlijk gebruiksrecht wordt verleend, met mogelijkheid 
voor de toerist om zelf maaltijden te bereiden;

• “exploitant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een toeristisch logies 
exploiteert of voor wiens rekening een toeristisch logies wordt geëxploiteerd;

• “belastingjaar”: jaar waarvoor het uitgereikte aanslagbiljet geldt, dit komt overeen met 
een kalenderjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december van een jaar.

• “Basisregister Vlaams logiesaanbod”: is een digitaal dossierbeheersysteem in het kader 
van het logiesdecreet voor de exploitant/ondernemer, waarbij de exploitant of gemachtigde 
naast het indienen langs de digitale weg van erkenningsaanvragen en aanmeldingen, ook 
zijn aanmelding- of erkenningsdossier(s) kan consulteren, beheren en bewerken (ook 
indien deze dossiers vroeger langs de papieren weg werden ingediend of afgehandeld). 

• “andere beroepsdoeleinden”: zijn alle beroepsdoeleinden met uitzondering van logies 
voor conferentie-, congres- of seminariedoeleinden.

• “kwartaal”: een kwartaal is een van de vier perioden van drie opeenvolgende maanden 
waarin het jaar verdeeld wordt. Kwartaal 1 loopt van 1 januari tot en met 31 maart. 
Kwartaal 2 loopt van 1 april tot en met 30 juni. Kwartaal 3 loopt vanaf 1 juli tot en met 30 
september. Kwartaal 4 loopt vanaf 1 oktober tot en met 31 december.

Artikel 2 — Heffingstermijn - belastbaar feit
Er wordt voor het aanslagjaar 2020 een belasting geheven op het verhuren van 
slaapgelegenheid aan personen ouder dan 12 jaar in toeristische logies.

Artikel 3- Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de exploitant van het toeristische logies. 

Artikel 4: - Verhaalmogelijkheid



De belastingplichtigen zijn vrij het bedrag van de belasting te verhalen op hun gasten. Indien 
de belasting verhaald wordt, dient dit te gebeuren à rato van €1,5 inclusief BTW per 
persoon/per nacht.

Artikel 5: - Berekeningsgrondslag en Tarief
De belasting wordt berekend per overnachting en per persoon. De belasting is verschuldigd 
per kwartaal.

De belasting bedraagt: € 1,42 per overnachting per persoon ouder dan 12 jaar.

Artikel 6 - Vrijstellingen
Deze belasting geldt niet voor:
1) Erkende ‘Toerisme voor Allen’-verblijven (met uitzondering van erkende 

openluchtrecreatieve terreinen).
2) een ‘evenementencamping’ (bv. voor concerten). De eigenaar of exploitant moet de 

burgemeester hiervan wel vooraf schriftelijk op de hoogte brengen (maximum 75 dagen 
per jaar).

3) een terrein waarop wordt gekampeerd door een georganiseerde groep kampeerders die 
onder toezicht van een begeleider staan (maximum 75 dagen per jaar). De eigenaar of 
exploitant dient de burgemeester hiervan wel vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen.

4) een bivakzone die is aangeduid in een toegankelijkheidsregeling conform het 
Natuurdecreet of het Bosdecreet.

5) jeugdhuizen (door de gemeente of door de provincie erkend jeugdwerkinitiatief) waarin 
wordt verbleven of waarnaast wordt gekampeerd door georganiseerde jeugdgroepen die 
onder toezicht van een begeleider staan (maximum 60 dagen per jaar). De eigenaar of 
exploitant moet de burgemeester hiervan wel vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.

6) de overnachtingen van eenzelfde persoon in eenzelfde toeristisch logies indien deze 
overnachtingen een ononderbroken periode van minimaal 30 overnachtingen bedragen. 
De vrijstelling vermeld onder artikel 6 punt 6, wordt pas verrekend na verloop van de 
minimale ononderbroken periode van 30 overnachtingen.

7) andere beroepsdoeleinden. 

Artikel 7: - meldingsplicht
Bij opening, sluiting of overdracht van een inrichting, is de exploitant verplicht, 8 dagen vóór 
de opening, sluiting of overdracht, hiervan bij het stadsbestuur melding te doen.
De aangifte wordt gedaan aan de hand van een door het bestuur voorgeschreven formulier. 
De aangifte blijft geldig tot herroeping.

Artikel 8: - aangifteplicht en aangifteformulier
De belastingplichtige moet per kwartaal een aangifte indienen van de voorbije drie maanden. 
De belastingplichtige kan ook maandelijks de aangifte indienen. De aangifte moet ten laatste 
30 dagen na het einde van elk kwartaal ingediend worden bij het stadsbestuur.

De aangifte gebeurt door middel van een kopie van de door de logiesverstrekker ingediende 
maandaangiftes bij de FOD Economie. Wie niet beschikt over het aangifteformulier van FOD 
Economie maakt gebruik van het voorgeschreven model opgemaakt door het stadsbestuur.  
Indien de logiesverstrekker gebruik wenst te maken van de vrijstellingen in artikel 6, dient aan 
deze aangifte een bijlage toegevoegd te worden conform het model opgemaakt door het 
stadsbestuur. Deze bijlage wordt aan elke belastingplichtige overgemaakt. Een 
belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen. 

De exploitant dient op eenvoudig verzoek vanwege het stadsbestuur de nodige bewijsstukken 
ter staving van de opgegeven vrijgestelde overnachtingen, voor te leggen. Dit dient te 
gebeuren uiterlijk 30 kalenderdagen na het verzoek van het stadsbestuur. Bij ontstentenis van 
de nodige bewijsstukken wordt de vrijstelling voor de aldus opgegeven overnachtingen 
geschrapt.

Het aangifteformulier wordt ingediend bij Stadsbestuur Poperinge, dienst Toerisme, Grote 
Markt 1, 8970 Poperinge of digitaal via mailadres logiesbelasting@poperinge.be.

Artikel 9:-  ambtshalve belasting

mailto:logiesbelasting@poperinge.be


Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 8 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting 
ambtshalve ingekohierd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van het decreet van 30 
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 
provinciebelastingen en gemeentebelastingen. 
De overtredingen vermeld in artikel 8 eerste lid worden vastgesteld door de beëdigde 
ambtenaren, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10 – Administratieve geldboete
Een administratieve geldboete van 100 euro wordt opgelegd indien de aangifteplicht, zoals 
bepaald in artikel 8, niet wordt gerespecteerd. De administratieve geldboete wordt 
ingevorderd bij wege van kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen.

Artikel 11 - Wijze van invordering
De belasting wordt gevestigd en ingevorderd door middel van een kohier door het college van 
burgemeester en schepenen.

Artikel 12 - Geschillen
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van 
het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen  betreffende de vestiging, de invordering en 
de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 13 – Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020. 

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de praktische uitvoering te 
organiseren en de modelformulieren op te maken.

Artikel 3
Deze beslissing voor verder gevolg te bezorgen aan de heer provinciegouverneur, aan de 
dienst voor toerisme en aan de financiële dienst.

COMMUNICATIE
 Intern: dienst financiën.
 Extern: toezichthoudende overheid, website.


