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Gemeenteraad, 02 juni 2022 

 

Belastingsreglement op gemeubelde logies. 

De Raad,  
  
Gelet op artikel 170, lid 4 van de Grondwet; 
  
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet; 
  
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet, dat de gemeenten verplicht een begroting in 
evenwicht te hebben; 
  
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillen inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
  
Gelet op de wet van 13 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en 
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van de 
gemeentelijke belastingen goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 mei 1997, en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op 
de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de 
overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de 
uitoefening van het administratief toezicht, en latere wijzigingen; 
  
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 betreffende de hervorming van het administratief 
toezicht en latere wijzigingen; 
  
Gelet op de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies; 
  
Gelet op de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de 
inrichtingen van toeristisch logies;  
  
Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode (versie 
2013);  
  
Gelet op de financiële situatie van de gemeente; 
  
Overwegende dat de gemeente het nodig vond belastingen te heffen op gemeubelde logies 
waarop dit reglement betrekking heeft, om extra inkomsten te verwerven voor de financiering van 
de uitgaven van algemeen nut waarmee de gemeente wordt geconfronteerd; 
  
Overwegende dat deze gemeubelde logies vaak gekenmerkt worden door hun flexibiliteit en 
tijdelijke karakter; dat het opeenvolgend betrekken en verlaten van de woning dus overlast en 
hinder voor de buurt kan veroorzaken en voor de gemeente extra kosten met zich meebrengt op 
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het gebied van veiligheid, afvalbeheer en infrastructuur; dat het bijgevolg legitiem is dat de 
gemeente een deel van deze kosten wil financieren met de opbrengst van de belasting; 
  
Overwegende dat de gemeubelde logies waarop dit reglement betrekking heeft dikwijls het 
resultaat zijn van de opdeling door private ondernemingen of private eigenaars van voormalige 
eengezinswoningen in collectieve huisvesting; dat deze verbouwing in sommige gevallen 
schadelijk is voor de instandhouding van het erfgoed; dat het achteraf ook onmogelijk is dit type 
logies te herenigen, zodat het aantal klassieke woningen die voor gezinnen bestemd zijn, 
vermindert; dat dit aanbod aan logies ook vaak gepaard gaat met een reeks diensten: 
onderhouds- en reparatiediensten bij problemen in de woning, verhuisdiensten, digitale 
assistentie, online boeken/bezoeken/contracten, georganiseerde activiteiten, enz.; dat de 
huurprijzen dus hoger zijn dan het marktgemiddelde en derhalve een inflatoir effect hebben op de 
huurmarkt/markt van medeverhuur en een reële rem vormen op de sociale mix;   
  
Overwegende dat geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling de gemeente verbiedt om, 
belastingen die noodzakelijk zijn voor de financiering van de gemeente te doen slaan op 
activiteiten die haar – meer dan andere – afkeuring lijken te verdienen;    
    
Overwegende dat de Raad de ontwikkeling van intergenerationele huisvesting en solidaire 
huisvesting wil steunen; dat deze twee soorten huisvesting bevorderlijk zijn voor de uitwisseling 
tussen generaties en solidariteit bevorderen; dat zij tevens een goede remedie vormen tegen 
isolement, eenzaamheid van ouderen en bestaansonzekerheid; dat deze beide types van 
huisvesting dus moeten worden vrijgesteld; 
  
Overwegende dat de Raad initiatieven wenst aan te moedigen waardoor studenten met 
bescheiden inkomsten kunnen worden gehuisvest tegen een prijs die lager is dan die van de 
klassieke markt; dat het derhalve noodzakelijk is, de in dat reglement bedoelde logies die worden 
beheerd door het Sociaal VerhuurKantoor voor Studenten (S.V.K.S.),  vrij te stellen van de 
huidige belasting; 
  
Overwegende dat het passend is alle toeristische logies die naar behoren zijn geregistreerd 
overeenkomstig de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies en die 
onderworpen zijn aan de gewestbelasting overeenkomstig de ordonnantie van 23 december 2016 
(City tax), vrij te stellen; 
  
Overwegende dat de gezondheidszorginstellingen en bejaardentehuizen taken van algemeen 
belang of van algemeen nut vervullen; dat het passend is deze instellingen vrij te stellen om deze 
taken van algemeen belang of van algemeen nut niet te hinderen; dat om dezelfde reden 
vrijstelling dient te worden verleend aan logies die, door publiekrechtelijke rechtspersonen of 
private personen, die door de overheid gesubsidieerd worden of erkend zijn, en bestemd zijn voor 
collectieve huisvesting van wezen, mindervaliden of jongeren in het kader van sportieve, 
culturele, recreatieve activiteiten, sociale hulp of leerplicht (“internaten”); 
  
Overwegende dat, indien de gemeente met deze belasting hoofdzakelijk de middelen beoogt te 
verkrijgen die nuttig zijn voor zowel haar overheidsbeleid als voor de financiering van behoeften 
van algemeen nut, niets haar belet ook doelstellingen voor aanmoediging of ontrading na te 
streven naast haar financiële imperatieven; 
  
BESLIST: 
  
1. Met ingang van 1 januari 2022 en voor een periode die afloopt op 31 december 2026, een 
belastingsreglement op gemeubelde logies goed te keuren.  
  
           I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING 
Artikel 1 
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Er wordt een belasting op gemeubelde logies gevestigd ten voordele van de gemeente Sint-Gillis, 
met ingang van 1 januari 2022 en voor een periode die afloopt op 31 december 2026. 
Artikel 2 
In de zin van dit reglement verstaan we: 
-onder "gemeubeld logies": het gebouw of een gedeelte van een gebouw dat geheel of 
gedeeltelijk is voorzien van het nodige meubilair om te kunnen logeren en koken, en dat gratis of 
tegen betaling ter beschikking kan worden gesteld voor gebruik door de begunstigde, hetzij 
exclusief, hetzij in gemeenschap met andere gebruikers, ongeacht de duur of de frequentie. Deze 
gemeubelde logies kunnen ter beschikking worden gesteld via een huur- of andere 
overeenkomst, al dan niet afzonderlijk van andere gebruikers, en al dan niet inclusief de prijs van 
het meubilair. Deze gemeubelde logies kunnen extra diensten zoals hoteldiensten omvatten, 
desgevallend tegen een meerprijs. 
Indien het gebouw of een gedeelte van het gebouw ter beschikking wordt gesteld van 
verschillende personen, die elk over een privéruimte beschikken, wordt elke privéruimte 
beschouwd als een afzonderlijk gemeubeld logies. 
- de termen “solidair wonen” en “intergenerationeel wonen” worden verstaan in de zin van artikel 
2, 25° en 26° van de Brusselse Huisvestingscode. 
  
II. BELASTINGSPLICHTIGEN 
Artikel 3 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die een zakelijk recht op het/de 
gemeubeld(e) logies heeft: 

 In geval van volle eigendom, door de volle eigenaar; 

 In geval van mede-eigendom is de belasting door de mede-eigenaars slechts verschuldigd 

naar rato van hun respectieve aandeel in de mede-eigendom; 

 In geval van vruchtgebruik, door de vruchtgebruiker; 

 In geval van een gebruiksrecht, door de houder van het gebruiksrecht; 

 In het geval van erfpacht of opstal, door respectievelijk de erfpachter en de 

opstalhouder.                                                                                                                               

                                            

III. MEDESCHULDENAARS 
Artikel 4 
In geval van niet-betaling van de belasting, zullen de volgende natuurlijke of rechtspersonen 
verantwoordelijk zijn voor de betaling van de belasting en worden zij beschouwd als 
medeschuldenaars overeenkomstig artikel 2, 6° van het Wetboek van de minnelijke en 
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen:  

 De gebruiker van het gemeubelde logies 

 In geval van vruchtgebruik, de naakte eigenaar; 

 In geval van een gebruiksrecht, de eigenaar;  

 In het geval van erfpacht of opstal, de opstalgever. 

  
IV. AANSLAGVOET 
Artikel 5 
§1. De aanslagvoet is vastgesteld op 350,00 euro per jaar per gemeubeld logies. 
§2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het 
aanslagjaar een zakelijk recht op het/de gemeubeld(e) logies heeft: 
§3. De belasting is ondeelbaar en is verschuldigd voor het gehele jaar, ongeacht de periode en 
de frequentie waarin het gemeubelde logies eventueel ter beschikking is gesteld. 
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§4. In afwijking van de in lid 2 vastgestelde regel wordt, in geval van wijziging van de houder van 
het zakelijk recht op het/de gemeubeld(e) logies in de loop van het aanslagjaar, het bedrag van 
de belasting over de verschillende belastingplichtigen verdeeld naar rata van het aantal maanden 
dat zij in de loop van het aanslagjaar houder zijn van het zakelijk recht op het/de logies. In dit 
verband zal elke begonnen maand als een volledige maand worden beschouwd en zal de 
desbetreffende belasting aan de nieuwe houder van het zakelijke recht worden aangerekend. 
§5. De belasting is verschuldigd ongeacht of het gemeubelde logies al dan niet is bewoond. 
§6. De betaling van de taks opent geen enkel recht en ontslaat de belastingsplichtige niet van 
eventueel vereiste vergunningen of toelatingen.   
  
V. VRIJSTELLINGEN 
Artikel 6 
§1. Zijn van de belasting vrijgesteld: 
a) Logies in het kader van intergenerationeel wonen; 
b) Logies in het kader van solidair wonnen; 
c) Het logies dat wordt beheerd door het Sociaal VerhuurKantoor voor Studenten (S.V.K.S.)  voor 
rekening van de houder van het zakelijk recht; 
d) Alle toeristische logies die naar behoren zijn geregistreerd overeenkomstig de ordonnantie van 
8 mei 2014 betreffende het toeristische logies en die onderworpen zijn aan de gewestbelasting 
overeenkomstig de ordonnantie van 23 december 2016 (City tax); 
e) Ziekenhuizen,klinieken, dispensaria, weldadigheidsinstellingen en activiteiten van sociale hulp 
en gezondheidszorg, bestuurd door personen gesubsidieerd of erkend door de overheid; 
f) Het logies dat bestemd is voor de huisvesting van bejaarden (rusthuizen en serviceflats) en 
gesubsidieerd of erkend wordt door de overheid. 
g) Het logies dat, door publiekrechtelijke rechtspersonen of private personen, die door de 
overheid gesubsidieerd worden of erkend zijn, voorbehouden is aan de collectieve huisvesting 
van wezen, mindervaliden of jongeren in het kader van sportieve, culturele, recreatieve 
activiteiten, sociale hulp of leerplicht (“internaten”). 
§2. De in artikel 6, lid 1, genoemde vrijstellingen moeten door de belastingplichtige worden 
aangevraagd en bij de terugzending van het in artikel 7 genoemde aangifteformulier bij het 
college van burgemeester en schepenen worden ingediend, samen met de bewijsstukken voor 
de vrijstelling. 
  
VI. AANGIFTES 
Artikel 7 
§1. Het gemeentebestuur stuurt jaarlijks een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit 
behoorlijk ingevuld en ondertekend moet terugsturen voor de vervaldag die op dit formulier 
vermeld staat. 
§2. De aangifte blijft geldig tot herroeping. Dit moet schriftelijk worden meegedeeld aan de 
gemeentelijke belastingsdienst. 
§3. De belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen, moeten een dergelijk 
formulier bij de gemeentelijke belastingsdienst aanvragen voor 31 oktober van het betrokken 
aanslagjaar en dit behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend voor de op het formulier 
vermelde vervaldatum terugsturen, d.w.z. binnen de 15 dagen. 
§4. De belastingplichtige is verplicht bij zijn aangifte alle bewijsstukken te voegen die betrekking 
hebben op zijn statuut, zijn persoonlijke situatie, zijn verklaringen of zijn verzoeken om vrijstelling. 
§5. In geval van wijziging van de belastbare grond, moet een nieuwe aangifte opgesteld worden 
bij het gemeentebestuur binnen de 15 dagen van deze wijziging. 
  
VII. AMBTSHALVE INKOHIERING 
Artikel 8 
§1. Het niet binnen de gestelde termijn aangifte doen of een onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte doen, leidt tot ambtshalve inkohiering van de belasting op basis van de 
gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt. 
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§2. Alvorens over te gaan tot de ambtshalve inkohiering zal het bestuur de belastingplichtige per 
aangetekend schrijven via de post de redenen om tot deze procedure over te gaan, de elementen 
waarop de aanslag werd gebaseerd en de wijze van de vaststelling van deze elementen en het 
bedrag van de belasting meedelen. 
§3. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van 
de verzending van de kennisgeving, om zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen. 
§4. De van ambtswege ten kohiere gebrachte bedragen worden vermeerderd met een bedrag 
gelijk aan de verschuldigde of als verschuldigd geachte belasting. 
  
VIII. CONTROLEMAATREGELEN 
Artikel 9 
§1. De belastingplichtige moet, op verzoek van het bestuur en zonder verplaatsing, alle boeken 
en bescheiden voorleggen die noodzakelijk zijn voor de vestiging van de belasting. 
§2. Zo is ook, op uitdrukkelijke vraag van het gemeentebestuur, de in artikel 3 bedoelde 
belastingplichtige verplicht om de identiteit en gegevens van de bewoner(s) van het gemeubelde 
logies schriftelijk mee te delen. Deze mededeling dient te gebeuren binnen de 15 dagen te 
rekenen vanaf de datum van verzending per brief of e-mail. 
§3. Eenieder moet de in lid 4 bedoelde ambtenaren vrije toegang verlenen tot de onroerende 
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of bevatten of waar een belastbare 
activiteit wordt uitgeoefend, teneinde de belastingplicht te kunnen bepalen of de grondslag van de 
belasting te kunnen vestigen of controleren. 
§4. De controles, onderzoeken en vaststellingen die nodig zijn voor de toepassing van dit 
belastingreglement, worden uitgevoerd door (de) speciaal door het college van burgemeester en 
schepenen daartoe aangestelde ambtena(a)r(en). 
§5. De processen-verbaal die hij/zij opstelt/opstellen hebben bewijskracht tot bewijs van het 
tegendeel. 
  
IX. INVORDERING EN GESCHILLEN 
Artikel 10 
§1. Deze belasting wordt ingevorderd via kohier overeenkomstig de bepalingen van de 
ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 
§2. De vestiging, de invordering en de geschillen volgen bovendien de bepalingen van het 
algemeen reglement dat door de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 mei 1997 is 
vastgesteld, en latere wijzigingen. 
Artikel 11 
§1. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en schepenen. Dit dient schriftelijk ingediend te worden en dient, op 
straffe van verval, ingediend te worden via de post of tegen ontvangstbevestiging afgegeven aan 
het loket van de gemeentelijke belastingdienst, per fax of per e-mail, binnen een termijn van drie 
maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het 
aanslagbiljet. 
§2. Dit bezwaar moet met redenen omkleed, gedateerd en ondertekend zijn door de eiser of zijn 
vertegenwoordiger. 
§3. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst te worden gehoord, moet dit ook 
uitdrukkelijk in zijn bezwaarschrift vermelden. 
§4. Het indienen van een bezwaar schorst de invorderbaarheid van de belasting en van de 
interest wegens laattijdige betaling niet op. 
  
        2. Deze beslissing aan de toezichthoudende overheid toe te zenden. 

 


