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GEMEENTELIJKE BELASTINGEN OP TWEEDE VERBLIJVEN AAN DE KUST : 

STAND VAN ZAKEN MAART 2016 

 

1 INLEIDING 

In een nota daterend van juni 2014 werd uitgebreid ingegaan op het onderwerp van de 

gemeentelijke belastingen op tweede verblijven, met een bijzondere focus op de kustgemeenten. 

Achtereenvolgens werden een aantal aspecten verbonden met de legaliteit en met de modaliteiten 

becommentarieerd. Onderhavige nota beoogt deze tekst aan te vullen met een aantal nieuwe 

gegevens, met name de toepasselijke tarieven in de kustgemeenten voor het aanslagjaar 2016 en de 

recent vrijgegeven data m.b.t. de in 2014 ingecohierde opbrengsten. Dit naar het model van een 

eerdere aanvulling daterend van mei 2015. 

 

2 TOEPASSELIJKE TARIEVEN VOOR HET AANSLAGJAAR 

2016 

TARIEVEN 2016 

Na de verhogingen van de tarieven in diverse gemeenten gedurende de voorgaande jaren valt er in 

2016 meer continuïteit te bespeuren in de belastingreglementen. Er werden slechts in twee 

kustgemeenten aangepaste reglementen goedgekeurd, met name in Bredene en Oostende. In de 

andere kustgemeenten zijn de bestaande belastingreglementen van kracht gebleven. 

De aanpassing in Oostende had louter betrekking op de definitie van een tweede verblijf. De 

verwijzing naar het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister werd geschrapt. Een 

tweede verblijf wordt nu als volgt omschreven : ‘elke private woongelegenheid die op 01 januari van 

het aanslagjaar voor de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient maar 

die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt.’ Met de aanpassing van de definitie 

wilde de meerderheid in de stad Oostende hoofdzakelijk eventuele fraude of ontwijking van de 

belasting tegengaan. De aanpassing is bovendien ingegeven door de rechtspraak die zich in de loop 

van 2015 ontwikkelde (inzonderheid het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge dd. 24 
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juni 2015). De nieuwe definitie moet vermijden dat het belastingreglement op grond van een 

strijdigheid met het fiscaal gelijkheidsbeginsel juridisch kan worden aangevochten.  

Het goedkeuren van een nieuw belastingreglement in Oostende (reglement van 12 december 2015) 

heeft dus niet geresulteerd in wijzigingen aan het toepasselijke tarief, dat nog steeds 1.000 euro 

bedraagt per tweede verblijf. Dit ondanks het pleidooi vanuit de oppositiepartijen Groen en N-VA om 

te voorzien in een differentiatie van het tarief naargelang de aard van het tweede verblijf en de 

ligging (penthouse op de zeedijk vs. studio in een verdoken zijstraat in het stadscentrum). 

Ook in Bredene werd een wijziging doorgevoerd aan de definitie van een tweede verblijf, in 

grotendeels dezelfde zin. Het toepasselijke tarief bleef daarbij onaangeroerd. Opmerkelijk is wel dat 

in Bredene een bestaande differentiatie naargelang het type tweede verblijf is afgeschaft : er is niet 

langer een voordeliger tarief voor kampeerhuisjes en residentiële caravans in weekendverblijven. In 

2015 betaalden eigenaars van dit type tweede verblijf nog 450 euro; in 2016 zijn zij de volle pot van 

816 euro verschuldigd. Ook in Bredene lijkt het hernemen van het belastingreglement vooral tot doel 

te hebben de motivering aan te passen, zodat het reglement de toets aan de nieuwe tendensen in de 

rechtspraak kan doorstaan. De suggestie van de oppositie om het tarief vanuit sociale overwegingen 

te differentiëren naar type en ligging werd niet gesteund door de meerderheid. 

  Type Forfaitair Gedifferentieerd 

      

Zone 1 
(toeristisch) 

Zone 2               
(niet-

toeristisch) 
Zone 3 

BLANKENBERGE   825 
  

  

BREDENE 
 816 

  
  

BRUGGE   1000 
  

  

DE HAAN   

 
650 500 420 

DE PANNE >45m² 775 
  

  

  <=45m² 575 
  

  

KNOKKE-HEIST 
Tweede 

verblijven 720 
  

  

  Stacaravans 360 

  
  

KOKSIJDE Gewone woning 

 
950 870   

  Studio's 

 
875 764   

  Stacaravans 371   

 
  

MIDDELKERKE 
Tweede 

verblijven 600 
  

  

  Studio's 525 
  

  

NIEUWPOORT <= 40m² 
 

954 901 848 

  >40m²>=35m² 
 

929 876 823 

  >35m²>=30m² 
 

904 851 798 

  >30m² 
 

879 826 773 

  Stacaravans 

 

551 551 551 

OOSTENDE   1000       
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Bij de tabel met de toepasselijke tarieven moet worden opgemerkt dat er voor heel wat gemeenten 

wel degelijk hogere tarieven gelden dan in 2015. Dit is evenwel niet het gevolg van een aanpassing 

van het belastingreglement. In heel wat reglementen is voorzien in een automatische jaarlijkse 

stijging van de tarieven. Dat is het geval in Blankenberge, Bredene, Knokke-Heist, Koksijde en 

Nieuwpoort. 

TARIEVEN 2017 

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen aan de toepasselijke belastingreglementen wordt in de 

onderstaande tabel ook reeds een overzicht geboden van de tarieven voor het aanslagjaar 2017. Bij 

wijzigingen aan de reglementen zal hierover later worden bericht. 

  Type Forfaitair Gedifferentieerd 

      

Zone 1 
(toeristisch) 

Zone 2                    
(niet-

toeristisch) 
Zone 3 

BLANKENBERGE   858 
  

  

BREDENE Tweede verblijven 832,5 
  

  

BRUGGE   1000 
  

  

DE HAAN   

 
650 500 420 

DE PANNE >45m² 775 
  

  

  <=45m² 575 
  

  

KNOKKE-HEIST Tweede verblijven 730 
  

  

  Stacaravans 365 

  
  

KOKSIJDE Gewone woning 

 
969 888   

  Studio's 

 
893 779   

  Stacaravans 379   

 
  

MIDDELKERKE Tweede verblijven 600 
  

  

  Studio's 525 
  

  

NIEUWPOORT 
Tweede verblijven <= 

40m²  
972 918 864 

  >40m²>=35m² 
 

947 893 839 

  >35m²>=30m² 
 

922 868 814 

  >30m² 
 

897 843 789 

  Stacaravans 

 

563 563 563 

OOSTENDE   1000       

 

Zoals reeds eerder opgemerkt voorzien nu 5 gemeenten in een automatische verhoging van het 

tarief : Blankenberge, Bredene, Knokke-Heist, Koksijde en Nieuwpoort. 
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3 OPBRENGSTEN IN 2014 

De opbrengsten van de diverse gemeentelijke belastingen kunnen worden opgevolgd aan de hand 

van de databank van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Op 15 februari 2016 werd een geüpdate 

versie van deze databank gepubliceerd met de volledige cijfers voor de opbrengsten in 2014. 

  2013 2014 

  
Belasting op tweede 

verblijven 
Aanvullende 

personenbelasting 
Totale 

belastingen 
Belasting op 

tweede verblijven 
Aanvullende 

personenbelasting 
Totale 

belastingen 

Kustgemeentes 61.046.444 60.235.260 396.097.131 64.388.277 61.260.673 407.727.101 

Kustgemeentes 
zonder Brugge 

60.345.078 29.296.954 302.563.765 63.612.827 29.915.406 312.108.644 

BLANKENBERGE 4.273.547 3.791.112 23.787.286 4.714.471 3.868.597 25.040.938 

BREDENE 1.199.650 3.908.905 14.411.752 1.262.229 4.056.898 14.524.373 

BRUGGE 701.366 30.938.306 93.533.366 775.450 31.345.267 95.618.457 

DE HAAN 2.392.210 2.333.542 18.361.347 2.948.396 2.403.659 19.106.379 

DE PANNE 4.205.783 5.854 16.909.793 4.349.182 15.435 17.410.550 

KNOKKE-HEIST 13.327.093 0 57.719.835 13.300.763 0 60.259.789 

KOKSIJDE 13.502.616 0 42.993.944 13.661.444 0 44.097.301 

MIDDELKERKE 8.544.027 2.662.951 31.406.537 8.543.444 3.188.936 34.417.906 

NIEUWPOORT 7.560.255 2.168.680 21.185.765 7.717.402 1.736.441 21.859.479 

OOSTENDE 5.339.897 14.425.910 75.787.506 7.115.496 14.645.440 75.391.929 

 

Globaal genomen zijn de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven aan de 

Kust tussen 2013 en 2014 met meer dan 3,3 miljoen euro toegenomen (+ 5,5%). Bij wijze van 

contrast : de opbrengsten van de aanvullende personenbelasting zijn met ca. 700.000 euro 

toegenomen (+ 1,7%). 2013 was het eerste jaar sinds het begin van de datareeks van de ABB waarin 

de totale opbrengst van de belastingen op tweede verblijven in de kustgemeenten de ingecohierde 

aanvullende personenbelasting overtrof. Het verschil tussen de opbrengsten van deze belastingen 

werd in 2014 alleen maar groter. 

De stijging is hoofdzakelijk het gevolg van de opmerkelijke toename van de opbrengsten in 

Blankenberge, De Haan en in hoofdzaak Oostende. Achter de reden hiervoor hoeven we niet ver te 

zoeken : 2014 was het jaar waarin in Oostende het nieuwe tarief van 1.000 euro (het maximum dat 

door de omzendbrief gemeentefiscaliteit wordt toegestaan) van kracht werd. 

Wanneer we de provinciehoofdstad Brugge buiten beschouwing laten, vertegenwoordigen de 

opbrengsten van de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven 20,4% van de totale inkomsten 

van de kustgemeenten. Ter vergelijking: het aandeel van de aanvullende personenbelasting is ca. 

9,6%. Uiteraard zien we hier wel wat verschillen tussen de kustgemeenten onderling. In De Panne, 

Knokke-Heist en Koksijde wordt traditioneel geen aanvullende personenbelasting geheven, waardoor 

een groter percentage van de inkomsten gehaald moet worden bij de tweede verblijvers (tot 31% in 

Koksijde). Nieuwpoort spant echter de kroon: hier is 35,3% van de totale belastingopbrengst 

afkomstig van de belasting op tweede verblijven. 
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% in totale 
belastingen 

2006 2014 Verschil 

  
Belasting 

op tweede 
verblijven 

APB 
Belasting 

op tweede 
verblijven 

APB 
Belasting 

op tweede 
verblijven 

APB 

Kustgemeentes 11,70% 17,23% 15,79% 15,02% 4,09% -2,21% 

Kustgemeentes 
zonder Brugge 

15,61% 11,75% 20,38% 9,58% 4,78% -2,16% 

BLANKENBERGE 12,98% 14,84% 18,83% 15,45% 5,85% 0,60% 

BREDENE 7,69% 27,41% 8,69% 27,93% 1,00% 0,52% 

BRUGGE 0,76% 32,59% 0,81% 32,78% 0,05% 0,19% 

DE HAAN 15,67% 12,69% 15,43% 12,58% -0,24% -0,11% 

DE PANNE 18,22% 8,39% 24,98% 0,09% 6,76% -8,30% 

KNOKKE-HEIST 15,02% 0,00% 22,07% 0,00% 7,05% 0,00% 

KOKSIJDE 22,17% 0,00% 30,98% 0,00% 8,81% 0,00% 

MIDDELKERKE 26,76% 11,44% 24,82% 9,27% -1,94% -2,17% 

NIEUWPOORT 24,27% 11,75% 35,30% 7,94% 11,04% -3,80% 

OOSTENDE 6,77% 23,82% 9,44% 19,43% 2,67% -4,40% 

 

Kijken we terug naar 2006 dan blijkt het aandeel van de gemeentelijke belastingen op tweede 

verblijven in de inkomsten van de kustgemeenten (zonder Brugge) sterk te zijn gestegen (van 15,6% 

naar 20,4%), terwijl het aandeel van de aanvullende personenbelasting is gedaald (va 11,75% naar 

9,6%). In absolute aantallen gaat het om een stijging met 28,2 miljoen euro tegenover 2006 voor de 

belastingen op tweede verblijven (+ 79,69%)i. De APB heeft in 2014 slechts 3,3 miljoen euro meer 

opgebracht (+ 12,3%).  

  2006 2014 

  
Belasting 

op tweede 
verblijven 

APB 
Totale 

belastingen 

Belasting 
op tweede 
verblijven 

APB 
Totale 

belastingen 

Kustgemeentes 36.015.722 53.038.456 307.814.423 64.388.277 61.260.673 407.727.101 

Kustgemeentes 
zonder Brugge 

35.401.072 26.650.232 226.835.876 63.612.827 29.915.406 312.108.644 

BLANKENBERGE 2.703.623 3.092.712 20.834.360 4.714.471 3.868.597 25.040.938 

BREDENE 825.064 2.941.174 10.731.486 1.262.229 4.056.898 14.524.373 

BRUGGE 614.650 26.388.225 80.978.547 775.450 31.345.267 95.618.457 

DE HAAN 2.302.000 1.864.539 14.691.649 2.948.396 2.403.659 19.106.379 

DE PANNE 2.460.420 1.132.430 13.503.507 4.349.182 15.435 17.410.550 

KNOKKE-HEIST 6.376.456 398 42.448.973 13.300.763 0 60.259.789 

KOKSIJDE 6.635.617 0 29.931.084 13.661.444 0 44.097.301 

MIDDELKERKE 6.954.921 2.973.120 25.992.013 8.543.444 3.188.936 34.417.906 

NIEUWPOORT 3.459.347 1.674.626 14.254.390 7.717.402 1.736.441 21.859.479 

OOSTENDE 3.683.625 12.971.232 54.448.414 7.115.496 14.645.440 75.391.929 

 

                                                           

i
 Kustgemeenten zonder Brugge. 



STADSBESTUUR  
BLANKENBERGE  

 

BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN  

 

  
 

Datum vaststelling gemeenteraad:  

Geldigheidsduur:  

05 november 2013 

01/01/2014 – 31/12/2019 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving 

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan niet 
tot hoofdverblijf dient, maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt. 

Hoofdverblijf houdt in dat de eigenaar of huurder op het adres is ingeschreven in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister.  

Indien de gebruiker op 1 januari van het aanslagjaar nog niet ingeschreven was op deze woonentiteit kan deze 
zijn hoofdverblijfplaats bewijzen via een geregistreerd huurcontract opgemaakt vóór 1 januari van het 
aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft en waaruit blijkt dat het goed verhuurd werd als 
hoofdverblijfplaats. 

Worden beschouwd als tweede verblijf: 

 Landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, timesharing appartementen en studio's; 

 Hotelsuites die niet erkend zijn door het Departement internationaal Vlaanderen (DiV) voor de 
exploitatie van een hotel of vakantielogies;  

 Weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woonverblijven, met inbegrip van met chalets 
gelijkgestelde caravans; 

 Woongelegenheden waarvoor tijdelijk genotsrecht is verleend, ongeacht de aard van de uitbating, met 
inbegrip van vakantielogies; 

 Vakantiewoningen (Een vakantiewoning is een uitgeruste woning, studio of appartement, waarvoor een 
persoonlijk gebruiksrecht wordt verleend). De toerist krijgt de mogelijkheid om zelf zijn maaltijden te 
bereiden.); 

 Alle andere vaste inrichtingen in de zin van het decreet van 18/05/1999, houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en stedenbouw voor zover deze inrichtingen voor bewoning bestemd zijn; 

 Woongelegenheden in nieuwbouw die op 01 januari van het belastingjaar afgewerkt en gebruiksklaar zijn 
en aan bovenstaande bepalingen voldoen, worden als tweede verblijf aangezien. 

 Een verblijf dat tegelijkertijd als woongelegenheid en voor de uitoefening van een beroepsactiviteit 
gebruikt wordt. Het vestigen van een maatschappelijke zetel op de woongelegenheid houdt geen 
vrijstelling in van de belasting op de tweede verblijven; 

Ten aanzien van de gebruiker van het tweede verblijf wordt geen rekening gehouden met verdere 
onderverhuring, tijdelijke verhuring of gratis gebruiksverlening van het woonverblijf. 

De hoedanigheid van het tweede verblijf wordt beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar. 

In geval van leegstand op 1 januari dient dit vóór 1 januari schriftelijk aan het College van Burgemeester en 
Schepenen gemeld. 



Artikel 2 Vrijstellingen 

Worden niet als tweede verblijf beschouwd : 

 Het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit; 

 De kamers die deel uitmaken van de uitbating van een logiesverstrekkend bedrijf, conform het Vlaamse 
Toeristisch Logiesdecreet, en waarvoor een vergunning werd toegekend voor de exploitatie van een 
logiesverstrekkend bedrijf door het Departement internationaal Vlaanderen (DiV), met uitzondering van 
de categorie vakantiewoningen.  

 De tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens; 

 Het lokaal waarin of waaraan géén kook- en slaapgelegenheid is; 

 Sociaal toeristische verblijven uitgebaat door sociaal toeristische verenigingen; 

 Elke private woongelegenheid gehuurd door een sociale instelling met de bedoeling deze woning ter 
beschikking te stellen voor een korte verblijfsopvang, zoals moet blijken uit een voorgelegd bewijsstuk. 

Artikel 3 Berekeningsgrondslag en tarieven 

De belasting wordt berekend per woongelegenheid, is ondeelbaar en wordt per jaar vastgesteld. 

De belasting is voor de aanslagjaren 2014 en 2015 differentieel en wordt bepaald door de zone waarin de 
woongelegenheid krachtens de bepalingen van artikel 4 is gelegen. Voor de aanslagjaren 2016, 2017, 2018 en 
2019 wordt de belasting forfaitair vastgesteld voor alle woonentiteiten op het grondgebied van Blankenberge. 

De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

voor het aanslagjaar 2014  

eerste categorie: € 746,00 

tweede categorie: € 677,00 

 
voor het aanslagjaar 2015  

eerste categorie: € 793,00 

tweede categorie: € 759,00 

 
voor het aanslagjaar 2016  

€ 825,00  

 
voor het aanslagjaar 2017  

€ 858,00  

 
voor het aanslagjaar 2018  

€ 892,00  

 
voor het aanslagjaar 2019  

€ 950,00  

 



Artikel 4 Categorieën 

De woongelegenheden worden in categorieën verdeeld. 

Paragraaf 1 - De verschillende categorieën zijn als volgt bepaald : 

Eerste categorie : 
Al deze gelegen langs de Zeedijk, Franchommelaan, noordkant Casinoplein (van Kerkstraat tot 
Casino) noordkant Casinostraat (van Casino tot Charlierhelling), Graaf Jansdijk. 
Alle hellingen leidend naar de Zeedijk, Bakkersstraat (vanaf Zeedijk tot aan de trap) en Kerkstraat 
(vanaf Zeedijk tot beneden de trap = oneven huisnummers 1 tot en met 15 en even huisnummer 2) 
en A. Ruzettelaan (noordkant, even huisnummers). 

Tweede categorie: 
Deze op het grondgebied van Blankenberge gelegen langs de straten en pleinen niet vernoemd in 
de eerste categorie. 

Paragraaf 2- De indeling van iedere woongelegenheid per categorie gebeurt op volgende wijze : 

De hoofdingang van het gebouw bepaalt de categorie van indeling voor het ganse gebouw, indien 
het gebouw enkel aan één kant paalt of indien het gebouw paalt aan twee of meer straten, die alle 
ingedeeld zijn in dezelfde categorie  

Indien het gebouw paalt aan twee of meer straten, die in een verschillende categorie ingedeeld 
zijn, wordt de categorie afzonderlijk bepaald per woongelegenheid.  De woongelegenheden, 
waarvan de voorgevel een hoekgebouw uitmaakt, worden ingedeeld in de hoogste der 
toepasselijke categorieën. 

Artikel 5 Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd, door de natuurlijke- of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf op 1 
januari van het aanslagjaar, ongeacht het feit dat de eigenaar al of niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters is 
ingeschreven.  

In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door de 
vruchtgebruiker, erfpachthouder of de opstalhouder. De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de belasting. 

In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingplichtig voor zijn wettelijk deel. 

Voor de woningen welke in multi-eigendom aangekocht zijn is de belasting verschuldigd door elke eigenaar 
naar rato van zijn aandeel in het onroerend goed, hem toegewezen als gevolg van het beschikkingsrecht over de 
woonst; 

De eigenaars van een onverdeeld goed en de erfgenamen van een overleden schuldenaar zijn hoofdelijk 
gehouden tot betaling van de belasting. 

Artikel 6 Kampeerterreinen 

Indien eenzelfde toestand voor eenzelfde periode van het jaar binnen het toepassingsgebied valt van de 
verordening op de tweede verblijven en van de verordening op de kampeerterreinen, is enkel de verordening op 
de kampeerterreinen van toepassing. 

Artikel 7 Vaststellingen 

De belastbare elementen worden vastgesteld door het Stadsbestuur. 
De belastingschuldigen of hun vertegenwoordigers (syndicussen, houders van verhuurkantoren, agentschappen 
e.d.) moeten te allen tijde op verzoek van de met de controle belaste persoon van het Stadsbestuur de nodige 
inlichtingen verstrekken. 

Artikel 8 Inkohiering en betaling 

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door 
het College van Burgemeester en Schepenen. 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 



Artikel 9 Wettelijke bepalingen 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 gewijzigd bij decreet van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van de provincie- 
en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), 
hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 
(aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- 
en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de 
verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 

Artikel 10 Bezwaarprocedure 

De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van Burgemeester en 
Schepenen.  

Het bezwaarschrift moet met redenen omkleed zijn en schriftelijk worden ingediend. 

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven. 

 



 
 
 
Belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2016-2019  
 
Artikel 1 
 
Het belastingreglement d.d. 18/12/2014 op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2015-2018 
wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar 2016. 
 
Artikel 2 
 
Er wordt voor de aanslagjaren 2016-2019 een belasting geheven op de tweede verblijven. 
 
Artikel 3 
 
Een tweede verblijf is een private woongelegenheid die op 1 januari van het aanslagjaar voor de 
eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk ogenblik 
door hem voor bewoning kan worden gebruikt. 
Dient niet tot hoofdverblijf: een private woongelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de 
bevolkingsregisters van de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 
Worden beschouwd als tweede verblijven: landhuizen, villa’s, bungalows, appartementen, studio’s 
en woonverblijven op de weekendverblijfparken die in vaste of prefab materialen zijn opgetrokken 
en daardoor als vaste constructies dienen te worden beschouwd. 
Als tweede verblijven worden niet beschouwd :  
- lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit, garages, 

tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens; 

- de woongelegenheden die door de belastingplichtigen verworven worden het jaar voorafgaand 
aan het aanslagjaar waarin de belasting voor het eerst verschuldigd is en wanneer uit 
stavingstukken blijkt dat de belastingplichtige in geen geval de woongelegenheid als tweede 

verblijf heeft aangewend. 
 
Artikel 4 
 
De belasting is ondeelbaar en voor het gehele aanslagjaar verschuldigd door de natuurlijke of 
rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf op 1 januari (volgens akte verleden bij 
notaris) van het aanslagjaar, ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de gemeente. 
Meldingen inzake wijzigingen van de belastbare toestand gebeuren voor 1 januari van het 
aanslagjaar. 
 
Artikel 5 
 
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

Jaar Tarief 

2016 
2017 
2018 
2019 

816,00 EUR 
832,50 EUR 
849,25 EUR 
866,25 EUR 

 
Artikel 6 
 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. 
 
Artikel 7 
 



Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze verordening en de 
belastingverordening op het in huur stellen van kamers, is alleen onderhavige verordening van 
toepassing. 
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 Belastingreglement: 
 Tweede verblijven 
 

 
 

 
 
 

Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 
Geldigheidsduur : 01/01/2014-31/12/2019 

 

 
 

Artikel 1: Definities 

 
Tweede verblijf: onder tweede verblijf wordt verstaan elke private woning of private woongelegenheid die 
door de eigenaar, huurder of andere gebruiker niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk ogenblik door hen 
voor bewoning of verblijfsgelegenheid kan worden gebruikt. De verklaring van hoofdverblijf wordt enkel 
aanvaard wanneer het gedekt is door een inschrijving in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of 
wachtregister van de stad Brugge op 1 januari van een aanslagjaar. 
 
Hoofdverblijfplaats: de plaats waar de gebruiker effectief de beschikking heeft over de woongelegenheid, 
die hij al permanent blijkt te bewonen en waaruit hij deelneemt aan het maatschappelijk leven. De 
vaststelling als hoofdverblijfplaats blijkt uit de inschrijving in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister 
of wachtregister van de stad Brugge. 
 
Private woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van 
een gezin of een alleenstaande.  
 
Private woongelegenheid: met private woongelegenheden worden bedoeld de landhuizen, bungalows, 
villa’s, appartementen, studio’s, weekendhuisjes, optrekjes, vakantiewoningen, en alle andere vaste 
woongelegenheden, zoals onder meer de chalets, woonwagens, gelijkgestelde caravans en de woonboten. 
 
Woongelegenheid: elke vaste constructie waar de gebruiker zich tijdelijk of permanent kan vestigen en die 
voorzien is van de nodige nutsvoorzieningen (zoals water, elektriciteit, verwarming, sanitair, kook- en 
slaapgelegenheid).  
 
Multi-eigendom: bij multi-eigendom is de multi-eigenaar gedurende een beperkte, periodisch weerkerende 
tijd deels of volledig eigenaar van een onroerend goed en de bijhorende accommodatie. De multi-eigenaar 
beschikt over een percentage van het gebruiksrecht van het onroerend goed. 
 
 
Artikel 2: Heffingstermijn. 

 
Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting op de tweede 
verblijven gevestigd.  
 
 
Artikel 3: Belastingplichtige en belastbare grondslag 

 
§1.  De belastingplichtige is de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van het volgend zakelijk recht: 

• de volle eigendom, 
• het recht van opstal of van erfpacht, 
• het vruchtgebruik. 

 
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door de 
vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. De eigenaar of mede-eigenaar is solidair gehouden 
tot betaling van de belasting.  
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§2.  De belasting is jaarlijks en forfaitair verschuldigd door de houder van het zakelijk recht die op 1 januari 

van het aanslagjaar houder is van het tweede verblijf.  
 

De belastingplicht voor de zakelijk gerechtigde geldt ongeacht het feit of de zakelijk gerechtigde een 
domicilie in de gemeente heeft.  

 
§3. In geval van mede-eigendom, is de belasting verschuldigd in verhouding tot het wettelijke 

eigendomsaandeel.  
 

Ingeval van multi-eigendom, is iedere multi-eigenaar belastingplichtig volgens zijn toegewezen deel. 
 
§4.  De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht indien het pand als woon- of 

verblijfsgelegenheid in gebruik is en waarbij er geen inschrijving in de gemeentelijke registers van de 
stad Brugge is geregistreerd op de referentiedatum van 1 januari van elk aanslagjaar.  

 
§5.  De belastingplicht geldt wanneer de woning als hoofdverblijfplaats aan derden wordt verhuurd en 

waarbij de gebruiker of de huurder geen inschrijving in de gemeentelijke registers van de stad Brugge 
heeft op de referentiedatum van 1 januari van het aanslagjaar.  

 
§6.  Ingeval van overdracht van het onroerend goed tijdens het aanslagjaar, is de belasting verschuldigd 

met ingang van 1 januari die volgt op de datum waarop de overdracht van het onroerend goed heeft 
plaats gehad. 

 
 
Artikel 4: Tarief van de belasting 

 
De belasting wordt vastgesteld op  1.000 euro per tweede verblijf. 
 
De belasting is forfaitair en ondeelbaar verschuldigd voor het volledige aanslagjaar.  
 
 
Artikel 5: vrijstellingen 

 
Worden niet als een tweede verblijf beschouwd: 
 

• de gebouwen en woningen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit en die 
kadastraal omschreven zijn als een niet-woonentiteit, zoals een handelshuis, groot warenhuis, 
magazijn… 

 
• de gebouwen en woningen waarvan de zakelijke rechten op het onroerend goed niet kunnen 

uitgeoefend worden ingevolge een ramp, overmacht, gerechtelijke of administratieve procedures;   
 

• de gebouwen en woningen die verhuurd worden aan derden en die onder het toepassingsgebied 
vallen van de belastingverordening op het verhuren van kamers;   
 

• de gebouwen en woningen die als gastenkamer worden gebruikt en die onder het toepassingsgebied 
vallen van de belastingverordening op het verhuren van kamers;   
 

• de gebouwen en woningen die in een onteigeningsplan worden opgenomen;   
 

• de gebouwen en de woongelegenheden die verhuurd zijn aan diplomatiek en consulair personeel, 
alsook de ambtenaren van internationale organisaties die ingevolge hun statuut ontheven zijn van 
de verplichting om zich in te schrijven in de gemeente waar zij verblijven of zich vestigen;   
 

• de woongelegenheden zoals verplaatsbare caravans en verplaatsbare woonwagens opgesteld op 
campings en kampeerverblijfparken en die onder het toepassingsgebied vallen van de 
belastingverordening op het verhuren van kamers en op het verhuren van standplaatsen op 
campings en kampeerverblijfparken;  
 



  

Pagina 3 van 4 

• de woongelegenheden die langer dan één jaar leeg staan en waarvoor de bevoegde overheid reeds 
gestart is met het administratieve onderzoek naar leegstand zoals vermeld in het gemeentelijk 
reglement of het decreet Grond- en Pandenbeleid;  
 

• de woongelegenheden die effectief geïnventariseerd zijn op de gemeentelijke inventarislijst voor 
leegstaande en/of onafgewerkte woningen en/of gebouwen;   

• de woongelegenheden die door de bevoegde overheid geïnventariseerd zijn op de gewestelijke 
inventarislijst voor verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en/of gebouwen;   

 
• de woongelegenheden die gebruikt worden als studentenkamer en waarvoor een vergunning door 

het College van Burgemeester en Schepenen werd afgeleverd voor de exploitatie als studentenhome 
of studentenkamer;   
 

• de woongelegenheden die als hoofdverblijfplaats verhuurd worden en waarvan de huurder niet 
ingeschreven is in de gemeentelijke registers op 1 januari van het aanslagjaar op voorwaarde dat 
het huurcontract afgesloten werd tussen 1 december en 31 december van de aan het aanslagjaar 
voorafgaand kalenderjaar maar waarvoor een inschrijving in de gemeentelijke registers werd 
geregistreerd uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar;   
 

• de gebouwen en  woongelegenheden die aan sociale instellingen verhuurd worden in het kader 
tijdelijke en korte verblijfsopvang;  
 

• de gebouwen en woningen die het voorwerp uitmaken van grondige verbouwingen of renovaties, 
mits aanvraag of aflevering van een goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning voorafgaand aan 
het aanslagjaar.   

 
 
Artikel 6: Algemene bepalingen betreffende de inkohiering, vestiging, invordering en de 

bezwaarprocedure van de belasting 

 
§1.  De belasting zal geschieden bij wijze van een kohier overeenkomstig de bepalingen en voorschriften 

van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd door de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 
2012. 

 
§2.  De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending van het 

aanslagbiljet. De bepalingen inzake de verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze belasting van 
toepassing zoals vermeld in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.   

 
§3.  De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het decreet van 30 mei 

2008 en latere wijzigingen.  Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met redenen omkleed zijn en 
schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.  

 
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 of van 
de kennisgeving van de aanslag. 

 
§4.  Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en zijn latere wijzigingen, 

zijn de bepalingen van titel VII, (vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en 
met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 
moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist,) van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft 
o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op 
de inkomsten betreffen.  

 
 
Artikel 7: Inwerkingtreding 

 
§1.  Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2014 en is geldig tot en met 31 december 2019. 
 
§2.  Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.  
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 GEMEENTEBELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN – 2014 T/M 2019 –  GOEDKEURING. 
 
        
 
BESLIST :  
 
 
Art.1.- Vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019, wordt ten voordele van de gemeente een jaarlijkse belasting 
gevestigd op de tweede verblijven, gelegen op het grondgebied van de gemeente, ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger 
zijn ingeschreven. 
 
Art.2.- Een tweede verblijf is een woongelegenheid die voor de eigenaar of de huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar 
die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, 
studio’s, weekeindhuisjes, optrekjes of andere woongelegenheden.  Woongelegenheden in nieuwbouw die op 1 januari van het aanslagjaar 
afgewerkt en gebruiksklaar zijn en aan bovenstaande bepalingen voldoen, worden als tweede verblijf aangezien, alsook het verblijf dat 
tegelijkertijd als woongelegenheid en voor de  uitoefening van een beroepsactiviteit gebruikt wordt, maar niet als hoofdverblijf dient. 
 
Hoofdverblijf houdt in dat de eigenaar of huurder op het adres is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
  
Het feit dat een maatschappelijke zetel is gevestigd op de woongelegenheid heeft geen invloed bij het bepalen van de belasting. 
 
Ten aanzien van de gebruiker van het tweede verblijf wordt geen rekening gehouden met verdere onderverhuring, tijdelijke verhuring of 
gratis gebruiksverlening van het woonverblijf. 
 
De hoedanigheid van het tweede verblijf wordt beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar. 
 
Art.3.- 
 
Worden niet als tweede verblijf beschouwd : 
 

- het verblijf uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit; 
- de openluchtrecreatieve verblijven gelegen op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven zoals gedefinieerd in het 

belastingreglement op plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven gelegen op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven; 
- de woongelegenheid/woning die werd opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister; 
- de kamers die deel uitmaken van de uitbating van een logiesverstrekkend bedrijf en waarvoor een vergunning werd toegekend 

voor de exploitatie van een logiesverstrekkend bedrijf door Toerisme Vlaanderen. 
 
Op aanvraag van de belanghebbende wordt er vrijstelling van de belasting verleend wanneer de belastingplichtige  kan aantonen dat er op 1 
januari van het aanslagjaar : 
 

- zijn niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed wordt gerenoveerd of verbouwd waardoor het niet voor bewoning kan gebruikt 
worden.  De vrijstelling kan slechts worden verleend voor een maximale periode van drie jaar; 

- hij zijn zakelijke rechten op zijn onroerend goed niet kan uitoefenen door toedoen van een ramp, overmacht, een lopende 
gerechtelijke procedure of onderzoek of een niet-afgehandelde procedure van erfenis.  De belasting is opnieuw verschuldigd vanaf 
1 januari van het aanslagjaar volgend op het jaar waarin de omstandigheden die het vrij genot van zijn onroerend goed 
belemmeren, wegvallen; 

- hij of zijn huurder opgenomen is in een rust- en verzorgingscentrum; 
- Zijn woongelegenheid op 1 januari van het aanslagjaar verhuurt aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn De Haan. 

 
Art.4.- De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingsplicht geldt 
ook wanneer hij het tweede verblijf te koop stelt of het gebruik ervan in huur geeft of het kosteloos afstaat.  Zijn belastingsplicht geldt 
ongeacht het feit of hij al dan niet is ingeschreven in een andere woning in de bevolkingsregisters van de gemeente. 
 
In het geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of 
erfpachthouder.  De eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting. 
 
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse aanslagjaar door de eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar verschuldigd. 
 
Art.5.- Het bedrag van de belasting wordt differentieel per jaar en per tweede verblijf vastgesteld, volgens de zone waarin het tweede verblijf 
krachtens de hierna vastgestelde bepalingen gerangschikt wordt. 
 
De gemeente wordt voor het toepassen van deze belasting in volgende zones ingedeeld : 
 
 

Zone 1: € 650,00 

 
De gebouwen en/of de gebouwen  waarin de tweede verblijven (woongelegenheden) zich bevinden, behorende tot één kadastraal 
perceel dat paalt aan de zeedijk van De Haan-Centrum of Wenduine. 
 

 

Zone 2: € 500,00 

 

Het volledige grondgebied van de gemeente, uitgezonderd de gebouwen vermeld onder Zone 1 en 3. 
 

Zone 3: € 420,00 

 
Afdeling Wenduine 
De gebouwen gelegen in de zone gevormd door de Blankenbergsesteenweg vanaf de Neptunuslaan tot aan de grens met 
Blankenberge, de grens met Blankenberge en de Neptunuslaan. 

 
Afdeling Heide 



De gebouwen gelegen in de zone gevormd door de Driftweg vanaf huisnummer 116 tot aan de grens met Bredene, de grens met 
Bredene, de Batterijstraat (met zijstraten), de Vosseslag en de Kennedylaan. 

 
Art.6.- Van zodra een op het grondgebied van de gemeente De Haan gelegen tweede verblijf niet meer gebruikt wordt als tweede verblijf of 
verkocht wordt, moet de belastingplichtige, uit eigen beweging, het gemeentebestuur De Haan – dienst financiën binnen de maand na de 
doorgevoerde wijziging hiervan schriftelijk in kennis stellen en de nodige bewijzen indienen. 
 
Art.7.- De vestiging en de invordering van deze belasting zal geschieden door middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het 
decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen. 
 
Art.8.-  Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 



PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT VEURNE 
GEMEENTE DE PANNE 
 
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

De gemeenteraad in zitting van 22 december 2014. 

Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste, burgemeester, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C. 
Delrive, A. Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW, M. Rossey, W. Liefhooghe, S. 
Thybaert, L. Boudolf, P. George, B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Bossuyt, M. Linthout, M. 
Vandermeeren, S. Van Damme, R. Florizoone, gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris. 

Belasting op de wooneenheden zonder domiciliëring. Opheffen en invoeren voor een termijn 
eindigend op 31 december 2019. 
 
De gemeenteraad, 

Gelet op de wetgeving, zijnde: 

 artikel 170, §4 van de Grondwet; 

 artikel 42 en 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

 het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; 

 het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies; 

 besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet betreffende het 
toeristische logies; 

Gelet op de relevante documenten, zijnde: 

 de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB 2011/1 - 
van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse 
Rand d.d. 10 juni 2011; 

Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde: 

 Bij de diversificatie van de tarieven is de oppervlakte van de betrokken verblijfseenheid bepalend. Er 
wordt geen onderscheid meer gemaakt volgens de ligging binnen de gemeente en er wordt nog slechts 
één tarief gehanteerd. Het criterium ligging werd indertijd ingevoerd omdat ervan uit werd gegaan dat 
woningen en gebouwen op de Zeedijk toeristisch een bevoorrechte ligging hadden, namelijk met direct 
zicht op zee. Woningen en appartementen binnen het centrum van De Panne waren over het algemeen 
ouder, minder op toeristisch verblijf afgestemd, en waren meestal minder comfortabel. 
Woongelegenheden binnen de recentere Westhoekverkaveling lagen in de directe omgeving van een 
natuurgebied. Het betrof allemaal nieuwbouw en deze woongelegenheden boden een hogere graad 
van comfort. Veel van die woningen dateren echter van de zeventiger jaren, terwijl ondertussen in de 
centrum- en aanpalende straten ook veel nieuwbouw is gerealiseerd, al dan niet na afbraak van oudere 
woningen. Deze woningen hebben minstens dezelfde, zelfs een grotere comfortgraad dan woningen op 
de Zeedijk en in de Westhoekverkaveling. Het onderscheid is bijgevolg niet meer te verantwoorden. 

 De deelgemeente Adinkerke wordt evenmin nog als een aparte categorie aanzien. Vermits de 
vastgoedprijzen in de hoofdgemeente De Panne de laatste jaren sterk zijn gestegen, zijn deze 
woningen minder in trek. Er wordt vastgesteld dat steeds meer eigenaars van een vakantieverblijf 
opteren voor een woning in Adinkerke. Financieel zijn deze aantrekkelijker en bovendien was tot op 
heden de belasting voor woongelegenheden zonder domicilie er lager. 
De grotere aantrekkingskracht bij potentiële tweede verblijvers leidt ertoe dat de eigen inwoners minder 
toegang hebben tot de ‘lokale’ woningmarkt en dat bovendien de vastgoedprijzen ook in Adinkerke zijn 
gestegen. Het is de bedoeling dat de woningen ook voor de eigen bevolking beschikbaar en betaalbaar 
blijven. De gemeente wil het residentieel wonen in de dorpskernen beschermen en wil in dat opzicht de 
tarieven in de dorpskernen minstens even hoog houden als in de toeristische zones. 

 De belasting op wooneenheden zonder domicilie maakt een objectief onderscheid naargelang de 
verblijfseenheid maximaal of groter is dan 45 m².  De verblijfsmogelijkheden zijn beperkter voor 
verblijfsgelegenheden met een maximale oppervlakte van 45 m². 

 Het gemeentebestuur heeft de laatste jaren grote investeringen gedaan om het openbaar domein te 
verfraaien. Deze komen globaal genomen ook de eigenaars van een wooneenheid zonder domicilie ten 
goede. De investeringen op het Canadezenplein en in de Westhoekverkaveling betreffen echter zones, 
waarin er nauwelijks vaste bewoning is en waar het grootste deel van de verblijfsgelegenheden 
gebruikt worden als wooneenheid zonder domicilie. 

 Het onderhoud van het openbaar domein, de natuur- en groengebieden en het strand vergt een grote 
financiële inspanning. 

  



 De frequentie van de huisvuilophalingen wordt tijdens de vakantie verhoogd, specifiek in de 
commerciële assen, de Dynastielaan en zijstraten, de Zeedijk, de straten tussen de Zeedijk en de 
Nieuwpoortlaan, respectievelijk Duinkerkelaan. De bijkomende ophalingen worden georganiseerd ten 
bate van de vele wooneenheden zonder domicilie, die tijdens de vakantieperioden worden bewoond. 
Het merendeel van de wooneenheden zonder domicilie situeert zich immers in deze zone. 

 Buiten de vakantieperioden zijn de zones, waarin voornamelijk wooneenheden zonder domicilie liggen, 
minder gefrequenteerd. Om de veiligheid te waarborgen is meer politietoezicht nodig. Hiervoor moeten 
de nodige financiële middelen ter beschikking worden gesteld. 

 Vele woningen die op de lokale woningmarkt worden aangeboden, worden aangekocht door niet-
inwoners, die hun goed als vakantiewoning bestemmen. Door de hoge prijzen zijn de woningen niet 
meer betaalbaar voor de eigen inwoners. Het is de taak van de gemeente om voor betaalbare 
woongelegenheden voor haar inwoners te zorgen. Derhalve wordt geïnvesteerd in sociale woningbouw. 
Een deel van de middelen voor de realisatie van deze projecten wordt gehaald uit de inkomsten, 
gegenereerd door de belasting op wooneenheden zonder domicilie. 

 De belasting op een wooneenheid zonder domicilie wordt niet enkel gevestigd ten laste van personen, 
die niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregister van De Panne. Ook inwoners wier eigendom valt 
onder het toepassingsgebied van de belasting op wooneenheden zonder domicilie, zijn de belasting 
verschuldigd. 

 Overwegende de toename van de bevolking door het gebruik van verblijfgelegenheden zonder 
domicilie en de gemeentelijke voorzieningen aan deze toename moeten aangepast worden. 

Overwegende de budgettaire noodwendigheden; 

BESLIST met 14 ja-stemmen en 5 neen-stemmen 

Art.1: De gemeenteraadsbeslissing d.d.17 december 2013 houdende de belasting op de 
wooneenheden zonder domiciliëring voor de aanslagjaren 2014 t.e.m. 2019 wordt opgeheven 
vanaf 2015. 

Art.2: Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op de wooneenheden 
zonder domicilie. 

Art.3: Een wooneenheid zonder domicilie is elke private verblijfsgelegenheid waarin op 1 januari van 
het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 

Wooneenheden zonder domicilie zijn landhuizen, bungalows, appartementen, studio’s, 
weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste verblijfsgelegenheden, inbegrepen de met 
chalets gelijkgestelde caravans, en die al of niet zijn ingeschreven in de kadastrale legger. 

Worden niet beschouwd als wooneenheid zonder domicilie: 
- het lokaal dat uitsluitend is bestemd voor het uitoefenen van beroepsactiviteiten, d.w.z; dat 

de woonfunctie volledig ontbreekt. Het vestigen van een maatschappelijke zetel op zich 
houdt geen vrijstelling van de belasting in; 

- de tenten, verplaatsbare caravans, mobilhomes, kampeerauto’s, woonauto’s en 
woonaanhangwagens; 

- de wooneenheden zonder domicilie opgesteld op een kampeerterrein zoals omschreven in 
het decreet van 10 juli 2008 betreffende de toeristische logies; 

- de kamers die deel uitmaken van de uitbating van logiesverstrekkende bedrijven; 
- een private verblijfsgelegenheid gehuurd door een regionaal sociaal verhuurkantoor of het 

OCMW met de bedoeling deze woning ter beschikking te stellen voor een korte 
verblijfopvang. 

Art.4: De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de wooneenheid zonder domicilie op 1 januari 
van het aanslagjaar, ongeacht of hij/zij al dan niet in de bevolkingsregisters van de gemeente is 
ingeschreven. De belasting is ondeelbaar en voor het volledige jaar verschuldigd. 

Art.5: Zijn vrijgesteld van de belasting: 
-  de eigenaar van een verblijfsgelegenheid, die wordt verbouwd of gerenoveerd. Hieronder 

wordt verstaan dat werken worden uitgevoerd die de indeling of de structuur van de woning 
wijzigen, die tijdelijk het gebruik van de nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, sanitair, 
verwarming) onmogelijk maken en/of van die aard zijn dat ze een normale bewoning 
verhinderen. 
De vrijstelling geldt voor de periode van één jaar te rekenen vanaf de start van de werken. 

-  de eigenaar van een verblijfsgelegenheid, waarin op 1 januari van het aanslagjaar niemand is 
ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, maar waarin wel iemand is 
gedomicilieerd ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar en binnen een periode van zes 
maanden te rekenen vanaf de datum dat de vorige bewoner officieel van dat adres is 
afgeschreven; 

- de eigenaar van een verblijfsgelegenheid in nieuwbouw die op 1 januari van het aanslagjaar 
niet afgewerkt en niet gebruiksklaar is; 

-  de eigenaar van een woning die op 1 januari van het aanslagjaar in een onteigeningsplan is 
opgenomen; 



-  de eigenaar van een woning die op 1 januari van het aanslagjaar in de inventaris van 
leegstand is opgenomen; 

-  de eigenaar die zijn zakelijk recht op de woning op 1 januari van het aanslagjaar niet kan 
uitoefenen ingevolge een ramp, overmacht, gerechtelijke of administratieve procedure. 

Art.6: De tarieven voor een wooneenheid zonder domicilie wordt vastgesteld als volgt: 
categorie 1: verblijfsgelegenheden met een maximale vloeroppervlakte van 45 m²:575 EUR 
categorie 2: verblijfsgelegenheden met een vloeroppervlakte groter dan 45 m²:775 EUR 

Art.7: Indien het gemeentebestuur zelf niet over de gegevens beschikt voor het vestigen van de 
belasting, met name de oppervlakte van de verblijfseenheid, wordt aan de belastingplichtige een 
inlichtingenformulier toegestuurd. De belastingplichtige moet het formulier, behoorlijk ingevuld en 
ondertekend tegen de erop vermelde vervaldatum terugsturen. 

Art.8: Als het inlichtingenformulier niet of laattijdig wordt teruggestuurd of indien foutieve gegevens 
worden meegedeeld, wordt een administratieve boete van 300 EUR opgelegd. 

Art.9: Binnen de twee maanden na het verlijden van de notariële akte deelt de verkoper aan het 
gemeentebestuur schriftelijk volgende gegevens mee: 
- naam en adres van de nieuwe eigenaar 
- adres van de wooneenheid zonder domicilie 
- datum van de notariële akte 
- naam van de notaris 
De verkoper kan verder worden aangeslagen voor de belasting indien hij nalaat deze gegevens 
mee te delen. 

Art.10: De belasting en de administratieve boete worden ingevorderd door middel van een kohier. 

Art.11: De belasting en de administratieve boete moeten worden betaald binnen twee maanden na 
verzending van het aanslagbiljet. 

Art.12: De belastingschuldige kan tegen deze belasting en administratieve boete bezwaar indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en 
gemotiveerd. 

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending of vanaf de kennisgeving 
van de aanslag. 

Art.13: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen 
van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene 
bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 
9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 
moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zijn met name 
niet de belastingen op de inkomsten betreffen.  

Art.14: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN 
DE GEMEENTERAADZITTING VAN  

donderdag, 28 november 2013 

Aanwezig : Graaf L. Lippens, Burgemeester; 

M. Willems, I. Reubens, P. De Groote, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. 

Demeyere, P. Geerinckx, K. van der Hooft, Schepenen; 

H. De Plecker, D. Despiegelaere, L. Lierman, A. Vervarcke-Pattyn, A. 

Vandenbussche, F. Naert, J. Verbouw, P. Vlietinck, V. Engelrelst, O. 

Bodyn, C. Coudyser, J. Morbee, K. Lanckriet - Van Steen, B. De 

Brabandere, S. Vandierendonck - Van De Sompele, L. Dieltiens, A. 

Maertens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman - De Vreeze, Raadsleden; 

M. Gobert, Secretaris 

Afwezig : A. Rappé, C. Trio, Raadsleden 

Verontschuldigd:  

De gemeenteraad in openbare zitting, 

 

Gelet op de Grondwet, meer bepaald artikel 170§4; 

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder op de 

bepalingen van artikel 42§3, artikel 43§2,15° en artikel 253§1,3°; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering 

en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2010 waarbij het woonbeleidsplan van de gemeente 

Knokke-Heist goedgekeurd werd; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2012 houdende de vaststelling van een belasting 

op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2013; 

 

Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands 

bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse rand houdende coördinatie van de onderrichtingen over de 

gemeentefiscaliteit; 

 

Overwegende dat de vestigingstermijn van deze belasting eindigt op 31 december 2013;  

 

Overwegende dat de belasting op tweede verblijven bovenal een forfaitaire weeldebelasting is op het 

gebruik van een luxegoed, ongeacht het inkomen van de belastingplichtige; 

 

Overwegende dat het grote aantal tweede verblijvers aanleiding geeft tot hoge kosten inzake 

veiligheid; Dat een verhoging van capaciteit bij de lokale politie en brandweer noodzakelijk is tijdens 

weekends en vakantieperioden en dat de politie ook meer controle dient te verrichten tegen inbraak 

wanneer de tweede verblijvers weg zijn; 

 

Overwegende dat grote inspanningen geleverd worden om de gemeente op cultureel, sportief en 

toeristisch vlak op een hoog niveau te houden; Dat er heel wat evenementen en activiteiten 

georganiseerd worden zodat tweede verblijvers tijdens de weekends en in de vakantieperioden kunnen 

genieten van een boeiend verblijf. Deze activiteiten geven aanleiding tot hoge kosten; 

 

Overwegende dat er eveneens grotere kosten zijn aan het onderhoud van het openbaar domein, in het 

bijzonder aan het strand en de zeedijk, een zone waar heel veel tweede verblijvers aanwezig zijn;  



De gemeente zorgt er bovendien voor dat er extra huisvuilophalingen zijn in piekmomenten en levert 

meer inspanningen om het openbaar domein te verfraaien zodat de tweede verblijvers kunnen verblijven 

in een aangename, veilige en propere gemeente; 

 

Overwegende dat de instroom van tweede verblijvers zorgt voor prijsverhogingen op de woonmarkt en 

hogere kadastrale inkomens. De gemeente is daardoor genoodzaakt om te investeren in sociale en 

betaalbare woningen;  

 

Overwegende dat de gemeente het residentieel wonen in de dorpskernen wil beschermen en in dat 

opzicht de tarieven in de dorpskernen minstens even hoog wil houden als in de toeristische zones; 

   

Overwegende dat de omzendbrief van 10 juni 2011 houdende coördinatie van de onderrichtingen over de 

gemeentefiscaliteit een tarief boven 1 000 euro niet meer als gematigd beschouwt;  

 

Overwegende dat voor de met chalets gelijkgestelde caravans en stacaravans een lager tarief wordt 

vastgesteld aangezien het gebruik ervan beperkter is in de winterperiode; 

 

Overwegende dat de gemeente de tarieven van de tweede verblijven en de met chalets gelijkgestelde 

caravans en stacaravans gematigd wil houden, maar vanaf aanslagjaar 2015 jaarlijks een verhoging wil 

invoeren van respectievelijk 10 euro en 5 euro om de gemeentelijke financiën in te dekken tegen inflatie;  

 

Overwegende dat de belasting op tweede verblijven noodzakelijk is voor het bereiken van een financieel 

evenwicht in het meerjarenplan; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 : defintie 

§1. Een tweede verblijf is een private woongelegenheid die voor de eigenaar of de huurder of de 

gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden 

gebruikt. 

Dient niet tot hoofdverblijfplaats: een private woongelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de 

bevolkingsregisters van Knokke-Heist op 1 januari van het aanslagjaar. Ten aanzien van de gebruiker van 

het tweede verblijf wordt geen rekening gehouden met verdere onderverhuring, tijdelijke verhuring of 

gratis gebruiksverlening van het woonverblijf. 

De hoedanigheid van het tweede verblijf wordt beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar. 

 

§2. Worden beschouwd als tweede verblijf : 

 landhuizen, bungalows, villa's, appartementen, studio's, weekendhuisjes, optrekjes en alle vaste 

woonverblijven met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans of stacaravans en die al of niet 

ingeschreven zijn in de kadastrale legger; 

 een verblijf dat tegelijkertijd als woongelegenheid en voor de uitoefening van een beroepsactiviteit 

gebruikt wordt. 

 

§3. Worden niet beschouwd als tweede verblijf : 

 de tenten, woonaanhangwagens en verplaatsbare caravans; 

 de woongelegenheid die werd opgenomen op een inventaris of register in het kader van de 

gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, 

onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of onafgewerkt; 

 de woongelegenheid waarvan het huurcontract afgesloten werd op het einde van het jaar van de aan 

het aanslagjaar voorafgaand kalenderjaar en waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister 

genoteerd wordt uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar; 

 de woongelegenheid waarvan de notariële akte verleden werd op het einde van het jaar van de aan het 

aanslagjaar voorafgaand kalenderjaar en waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister genoteerd 

wordt uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar; 

 de kamers die deel uitmaken van de uitbating van een logiesverstrekkend bedrijf; 

 



Art. 2. : belastbaar feit 

Er wordt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de 

tweede verblijven. 

 

Art. 3. : belastingplichtige 

§1. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede 

verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet 

gebruikt wordt. Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de 

bevolkingsregisters van de gemeente. 

 

§2. In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd 

door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. De eigenaar is solidair gehouden tot 

betaling van de belasting. 

 

§3. In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingplichtig voor zijn wettelijk deel. 

 

§4. In geval van multi-eigendom, is iedere multi-eigenaar belastingplichtig volgens zijn toegewezen 

deel. 

 

Art. 4. : berekeningsgrondslag en tarief 

§1. De belasting wordt per aanslagjaar vastgesteld op : 

 

Tweede verblijf dat geen stacaravan is Met een chalet gelijkgestelde caravan of 

stacaravan 

Aanslagjaar 2014 700,00 EUR 350,00 EUR 

Aanslagjaar 2015 710,00 EUR 355,00 EUR 

Aanslagjaar 2016 720,00 EUR 360,00 EUR 

Aanslagjaar 2017 730,00 EUR 365,00 EUR 

Aanslagjaar 2018 740,00 EUR 370,00 EUR 

Aanslagjaar 2019 750,00 EUR 375,00 EUR 

  

§2. De belasting is ondeelbaar en voor het ganse aanslagjaar door de eigenaar op 1 januari van het 

aanslagjaar verschuldigd. 

 

Art. 5. : vrijstellingen 

§1. Op aanvraag van de belanghebbende wordt er vrijstelling van de belasting verleend wanneer de 

belastingplichtige kan aantonen dat op 1 januari van het aanslagjaar : 

 

 zijn niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed is opgenomen in een onteigeningsplan 

 zijn niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed wordt gerenoveerd of verbouwd waardoor het 

onbewoonbaar is. De vrijstelling kan slechts worden verleend voor een maximale periode van drie 

jaar; 

 hij zijn zakelijke rechten op zijn onroerend goed niet kan uitoefenen door toedoen van een ramp, 

overmacht, een lopende gerechtelijke of administratieve procedure of onderzoek of een niet-

afgehandelde procedure van erfenis. De belasting is opnieuw verschuldigd vanaf 1 januari van het 

aanslagjaar volgend op het jaar waarin de omstandigheden die het vrij genot van zijn onroerend goed 

belemmerden, wegvallen. 

 

§2. Vrijstelling van de belastingen op de tweede verblijven wordt verleend aan de belastingplichtige 

die : 

 

 zijn woongelegenheid op 1 januari van het aanslagjaar verhuurt aan het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn Knokke-Heist 

 zijn woongelegenheid op 1 januari van het aanslagjaar verhuurt aan het Sociaal Verhuurkantoor 

waarmee het gemeentebestuur Knokke-Heist en het OCMW Knokke-Heist een 

samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten 

 eigenaar is van een woongelegenheid en hijzelf of zijn huurder opgenomen wordt in een rustoord 

of serviceflat. Deze vrijstelling is beperkt tot het belastbaar goed waar de persoon, die opgenomen 

werd in het rusthuis/serviceflat, gedomicilieerd was. De vrijstelling kan slechts worden verleend voor 

het aanslagjaar volgend op de opname.  



 

Art. 6. : invordering 

De belasting wordt door middel van kohieren ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 

2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en gemeentebelastingen. 

De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

 

Art. 7. : bezwaarprocedure 

De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester 

en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid 

schriftelijk, of via een duurzame drager worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden 

ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de  derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de 

aanslag. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in 

het bezwaarschrift. 

 

Art. 8. : algemene bepalingen 

§1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, 

zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het wetboek van de 

inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van 

toepassing op deze belasting voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

§2. Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2012 betreffende de gemeentebelasting op de tweede 

verblijven voor het aanslagjaar 2013 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014. 

 

§3. Van dit besluit wordt binnen twintig dagen een kopie verzonden naar de provinciegouverneur. 

 

 



Goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2012 

BELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN - PERIODE 2013-2019 - HERVASTSTELLING. 

Art. 1:  Er wordt voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de 
tweede verblijven. 

Art. 2:  Onder tweede verblijf wordt verstaan : 

 Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar of de zakelijk recht 
houdende of de huurder of gebruiker, al dan niet tegen betaling, niet tot hoofdverblijf dient maar 
die op elk ogenblik door hen voor bewoning of verblijf kan worden gebruikt.  

 “Tot hoofdverblijf dienen” moet in de zin van dit besluit gelezen worden als ingeschreven zijn op die 
woongelegenheid in het bevolkingsregister van de gemeente Koksijde. 

 Ten aanzien van de gebruiker van het tweede verblijf wordt geen rekening gehouden met verdere 
onderverhuring, tijdelijke verhuring of gratis gebruiksverlening van het woonverblijf. 

 De hoedanigheid van het tweede verblijf wordt beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar. 

 In geval van leegstand op 01 januari dient dit vóór 15 december van het jaar voorafgaand aan het 
aanslagjaar schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen te worden gemeld. 

Art. 3:  Worden beschouwd als tweede verblijf : 

- (Land)huizen, bungalows, (vakantie)villa’s, appartementen, studio’s, weekendhuisjes, optrekjes en 
alle vaste woonverblijven met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans of stacaravans en 
die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger. 

Een studio is elke private woongelegenheid, deel uitmakend van een appartementsgebouw of een 
meergezinswoning, met een totale privatieve bruto oppervlakte die niet groter is dan 40 m². 
Een stacaravan is een caravan die technisch niet gemaakt is om voortgetrokken te worden over een 
lange afstand en waarvan het chassis en het type van wielen het voortslepen over een lange afstand 
niet zouden verdragen of die wegens zijn feitelijke toestand niet op elk ogenblik en zonder moeite 
kan verplaatst worden, bv. geen technische inspectie, geplaatst op blokken e.d. 

- Een verblijf dat tegelijkertijd als woongelegenheid en voor de uitoefening van een beroepsactiviteit 
wordt gebruikt. 

 

Worden niet beschouwd als tweede verblijf : 
- het lokaal uitsluitend bestemd voor de uitoefening van een beroepsactiviteit, in de zin dat in dit 
verblijf geen verblijf kan gehouden worden; het vestigen van een maatschappelijke zetel op zich 
houdt geen vrijstelling in van de belasting op tweede verblijven; 

- de tenten, woonaanhangwagens en caravans bestemd voor het kamperen op een kampeerterrein in 
de zin van het decreet van 10 juli 2008 betreffende de toeristische logies en die belast worden onder 
het gemeentelijk belastingreglement op de kampeerterreinen; 

- de slaapkamers die deel uitmaken van de uitbating van een logiesverstrekkend bedrijf waarvoor door 
Toerisme Vlaanderen een vergunning tot exploitatie werd toegekend; 

- de woongelegenheden die voor minstens 9 jaar verhuurd zijn aan een erkend regionaal sociaal 
verhuurkantoor, aan de gemeentelijke grondregie van Koksijde of aan het OCMW Koksijde. Bewijs 
hiervan wordt geleverd door voorlegging van een geregistreerd verhuurcontract. 

 

Art. 4:  De belasting is verschuldigd door de natuurlijke, de feitelijke of rechtspersoon die op 01 januari van 
het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. 

In geval van levenslang bewoningsrecht, vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de 
belasting verschuldigd respectievelijk door de houder van het levenslang bewoningsrecht, de 
vruchtgebruiker, de opstalhouder of de erfpachthouder op 01 januari van het aanslagjaar. De 
eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting. 

In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingplichtig voor zijn wettelijk deel. 

In geval van multi-eigendom, is iedere multi-eigenaar belastingplichtig volgens zijn toegewezen 
deel. 

 
Art. 5: §1.  Het grondgebied van de gemeente wordt verdeeld in twee zones: 

Zone 1: de toeristische zone gevormd door het gebied gelegen tussen enerzijds het strand en de middenas 
van de trambaan gevormd door de Koninklijke Baan, de Albert I laan en de Spreeuwenberg 

Zone 2: de niet-toeristische zone gevormd door de rest van het grondgebied van de gemeente, t.t.z. tussen 
de middenas van de trambaan gevormd door de Koninklijke Baan, de Albert I laan en de 
Spreeuwenberg en de grens van de gemeente Koksijde met de gemeenten De Panne, Veurne en 
Nieuwpoort; 

 

§2 Elk tweede verblijf behoort tot één van volgende categorieën: 

- categorie 1: tweede verblijf gelegen in zone 1 dat geen studio of stacaravan is 



- categorie 2: het tweede verblijf dat een studio is (in een meergezinswoning en een maximale 
oppervlakte heeft van 40m²) gelegen in zone 1  

- categorie 3: het tweede verblijf gelegen in zone 2 en geen studio of stacaravan is 

- categorie 4: het tweede verblijf dat een studio is (in een meergezinswoning en een maximale 
oppervlakte heeft van 40m²) gelegen in zone 2 

- categorie 5: het tweede verblijf dat een stacaravan is 

 

Art. 6:  De tarieven worden per aanslagjaar en per tweede verblijf als volgt vastgesteld: 

aanslagjaar categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4 categorie 5 

2013 895 825 820 720 350 

2014 913 842 836 734 357 

2015 931 858 853 749 364 

2016 950 875 870 764 371 

2017 969 893 888 779 379 

2018 988 911 905 795 386 

2019 1.000 929 923 811 394 

 

Art. 7:  De belasting is ondeelbaar en voor het ganse aanslagjaar door de belastingplichtige op 1 januari 
van het aanslagjaar verschuldigd. 

Art. 8:  De belasting wordt bij wege van kohieren ingevorderd. De belasting wordt ingevorderd met 
toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij 
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

Art. 9:  Het belastingreglement op tweede verblijven goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 
december 2009 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2013. 



Belastingreglement op de tweede verblijven 

Artikel 1: 

Voor een termijn, die ingaat op 01/01/2014 en eindigt op 31/12/2019 wordt er een directe belasting 

gevestigd op de tweede verblijven, gelegen op het grondgebied van de gemeente, ongeacht het feit 

of ze al dan niet in de kadastrale legger zijn ingeschreven . 

Artikel 2: 

Onder "tweede verblijf" moet worden verstaan: elke private woongelegenheid waarvan op 1 januari 

van het aanslagjaar geen persoon gedomicilieerd is. 

Worden als tweede verblijven beschouwd: landhuizen, (vakantie)villa’s, bungalows, studio’s, 

appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, inbegrepen de 

met chalets gelijkgestelde caravans of stacaravans, 

Worden niet als tweede verblijf beschouwd: 

    het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit. Het vestigen van een 

maatschappelijke zetel houdt geen vrijstelling van de belasting in. 

    garages, tenten, verplaatsbare caravans, mobilhomes, kampeerauto’s en woonaanhangwagens 

    de kamers die deel uitmaken van de uitbating van logiesverstrekkende bedrijven 

Artikel 3: 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke, de feitelijke of rechtspersoon die op 01 januari van 

het aanslagjaar eigenaar of vruchtgebruiker is van het tweede verblijf. 

Bij mede-eigendom zijn de eigenaars of vruchtgebruikers, ongeacht het beschikkingsrecht dat zij bij 

onderling akkoord over de woongelegenheid hebben bedongen, in elk geval solidair de belasting 

verschuldigd. 

Voor de tweede verblijven welke in pluri-eigendom aangekocht zijn is de belasting verschuldigd door 

elke eigenaar of vruchtgebruiker naar rato van het aantal perioden van telkens een halve maand 

waarbij hij het beschikkingsrecht heeft over het tweede verblijf. 

Artikel 4: 

Het bedrag van de belasting wordt bepaald door de reeks waarin de tweede verblijven op grond van 

hun aard zijn ingedeeld. 

Tot de eerste reeks behoren: 

de tweede verblijven die als een studio beschouwd worden: een studio is elke private 

woongelegenheid, deel uitmakend van een appartementsgebouw of een meergezinswoning, waarbij 

de slaapruimte niet door muren, vensters, deuren, … afgescheiden wordt van de leefruimtes en 

waarbij de totale bruto oppervlakte niet groter is dan 40 m². 



Tot de tweede reeks behoren: 

alle andere tweede verblijven, uitgezonderd de tweede verblijven die beheerd worden onder het 

stelsel van de pluri-eigendom. 

Tot de derde reeks behoren: 

de tweede verblijven die beheerd worden onder het stelsel van pluri-eigendom en als een studio 

beschouwd worden: een studio is elke private woongelegenheid, deel uitmakend van een 

appartementsgebouw of een meergezinswoning, waarbij de slaapruimte niet door muren, vensters, 

deuren, … afgescheiden wordt van de leefruimtes en waarbij de totale bruto oppervlakte niet groter 

is dan 40 m². 

Tot de vierde reeks behoren: 

alle andere tweede verblijven die beheerd worden onder het stelsel van pluri-eigendom. 

Artikel 5: 

Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 

Voor de tweede verblijven die behoren tot de eerste reeks: 

 525,00 EUR 

Voor de tweede verblijven die behoren tot de tweede reeks: 

 600,00 EUR 

Voor de tweede verblijven die behoren tot de derde reeks: 

 21,87 EUR per periode van een halve maand beschikkingsrecht 

Voor de tweede verblijven die behoren tot de vierde reeks: 

 25,00 EUR per periode van een halve maand beschikkingsrecht 

Artikel 6: 

De belasting is jaarlijks en ondeelbaar. 

Artikel 7: 

Binnen de twee maanden na het verlijden van de notariële akte deelt de verkoper aan het 

gemeentebestuur schriftelijk volgende gegevens mee: 

- naam en adres van de nieuwe eigenaar 

- adres van het tweede verblijf 

- datum van de notariële akte 

- naam van de notaris 



De verkoper kan verder worden aangeslagen voor de belasting indien hij nalaat deze gegevens mee 

te delen. 

Artikel 8: 

De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het college van burgemeester en schepenen 

beschikt. 

Artikel 9: 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier met toepassing van de bepalingen van 

het decreet van 30/05/2008 betreffende de invordering en geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen en de wijzigingen ervan dd. 28/05/2010 en dd. 17/02/2012. 

Artikel 10: 

De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester 

en schepenen. 

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend te 

worden. De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen 

ontvangstbewijs of per email aan ontvangerij@middelkerke.be. 

De indiening van het bezwaar moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning van de belasting. 

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik 

te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst 

ervan. 
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Belastingen 
 

AP-21236/0020-00/73770000  -  tweede verblijven  eig 
G.R. 14.12.2013 – wijz. 12.12.2015 

 
BELASTINGVERORDENING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN 
 

 
 
ARTIKEL 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op de tweede 
verblijven die gelegen zijn op het grondgebied van de stad Oostende ongeacht het feit of ze al 
dan niet in de kadastrale legger zijn ingeschreven. 
 
 
ARTIKEL 2 
Voor de toepassing van dit Reglement wordt verstaan onder: 
- tweede verblijf: elke private woongelegenheid die op 01 januari van het aanslagjaar voor de 

eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk 
ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt; 

- private woongelegenheid: elk onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk als woning kan 
worden bestemd, ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, 
weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden.   
Worden evenwel niet als tweede verblijf beschouwd: de lokalen die uitsluitend bestemd zijn 
voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit, alsook tenten, verplaatsbare caravans, 
woonaanhangwagens en motorhomes; 

- gebruiker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die het genot heeft van een private 
woongelegenheid, hetzij krachtens een zakelijk recht, hetzij krachtens een persoonlijk recht; 

- eigenaar: houder van het zakelijk recht op een private woongelegenheid. 
 
 
ARTIKEL 3 
De belasting bedraagt 1.000,00 euro en is ondeelbaar per jaar verschuldigd door degene  die op 
01 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het goed waarin het tweede verblijf is gevestigd.  
De hoedanigheid van tweede verblijf wordt op dezelfde datum vastgesteld. 

Ingeval er een recht van opstal, een recht van erfpacht of een recht van vruchtgebruik bestaat, is 
de belasting verschuldigd door de opstalhouder, de erfpachter of de vruchtgebruiker. 
De eigenaar is hoofdelijk mee aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

In geval van overgang van het onroerend zakelijk recht wordt de nieuwe eigenaar, 
opstalhouder, erfpachter of vruchtgebruiker belastingschuldig vanaf 01 januari volgend op de 
datum van de akte die hem het recht toekent. De belastingplichtige moet binnen acht dagen 
aangifte hiervan doen. 
 
 
ARTIKEL 4 
Het Stadsbestuur telt de belastbare elementen. 
 
 
ARTIKEL 5 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het Decreet van 30 mei 2008 en latere 
wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 
provincie- en gemeentebelastingen. De belasting wordt ingekohierd bij wijze van kohier. 
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ARTIKEL 6 
De belasting moet betaald zijn binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
 
ARTIKEL 7 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.  
Het bezwaarschrift moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs 
afgeleverd. 

Als het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing, kan het geldig worden 
ingediend zolang de Gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar niet heeft goedgekeurd. 
 


