
CIB Studiedienst/ Nota Gemeentelijke belastingen op tweede verblijven/2016 02 25 1 

 

 

  

 

Gemeentelijke belastingen op tweede verblijven  

 

1 INLEIDING 

In deze nota worden een aantal aspecten rond de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven 

behandeld. Enerzijds wordt gefocust op de materie van de legaliteit, in het bijzonder de juridische 

contestatie. Anderzijds wordt ook dieper ingegaan op de modaliteiten van de gemeentelijke 

belastingen, met bijzondere aandacht voor de hoogte en een mogelijke differentiatie van het tarief. 

 

2 ASPECTEN VERBONDEN MET DE LEGALITEIT 

De wettelijkheid van de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven is reeds verscheidene malen 

– met wisselend succes – aangevochten. Dat resulteerde in enkele toonaangevende uitspraken van 

diverse rechtbanken en de toezichthouder. 

2.1 STRIJDIGHEID MET ART. 464 WIB92 

Via art. 464 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 heeft de wetgever de fiscale autonomie 

van de gemeenten ingeperkt. De doelstelling van de verbodsbepalingen in dit artikel was om de rijks- 

en de gemeentebelastingen volledig te scheiden. Hieruit volgt dus dat gemeentebelastingen die 

gestoeld zijn op één van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de 

inkomstenbelastingen bepalen, strijdig zijn met artikel 464 van het WIB92. 

Art. 464 WIB92. De provincies, de agglomeraties en gemeenten zijn niet gemachtigd tot het heffen 

van : 

1° opcentiemen op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de 

rechtspersonenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige belastingen op de 

grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende 

voorheffing betreft ; 

De rechtspraak omtrent een eventuele strijdigheid met art. 464 WIB is van belang voor de materie 

van de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven. Ook bij deze belastingen is immers de vraag 
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van een potentiële strijdigheid met art. 464 BW in het verleden actueel geweest. Er moet in het 

bijzonder verwezen worden naar een aantal toonaangevende uitspraken in een rechtszaak van een 

vennootschap tegen de gemeente Middelkerke. Daarbij oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg 

in Brugge in eerste instantie dat de belasting op tweede verblijven in Middelkerke strijdig was met de 

bepalingen van art. 464 WIB92. Het Hof van Beroep in Gent veegde deze zienswijze echter later van 

tafel. 

 Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge 

De Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge vonniste dat de belasting niet anders kon worden 

uitgelegd dan een belasting omwille van het feit dat dit goed voor de eigenaar van het tweede 

verblijf een inkomen genereert, met name omdat de eigenaar enkel en alleen omwille van zijn 

hoedanigheid als eigenaar wordt belast (en dus niet omdat hij er gebruiker of exploitant van is) 

terwijl de belasting bovendien algemeen is of slaat op een bepaald gebruik van het goed. Dat de 

belasting noch op een werkelijk, noch op een vermoed bedrag aan inkomen wordt bepaald deed 

volgens de rechter in Brugge niets af aan het feit dat de belasting op tweede verblijven niet anders 

dan als een belasting op inkomsten kon worden geïnterpreteerd. En de inkomsten worden reeds 

belast binnen de personenbelasting (onroerende inkomsten) via de reële huurinkomsten of het 

kadastraal inkomen. De doelstellingen van beide belastingen zijn dezelfde en bijgevolg was er 

volgens de Brugse rechter sprake van gelijkaardigheid en dus strijdigheid met art. 464 WIB92. 

 Hof van Beroep te Gent dd. 27 september 2005 

Het Hof van Beroep te Gent weerlegde deze interpretatie door terug te grijpen naar de intenties van 

de wetgever bij het instellen van art. 464 WIB92. In het arrest van 27 september 2005 wordt duidelijk 

gesteld dat de wetgever de bedoeling had een verbod in te stellen op gemeentelijke belastingen die 

gestoeld zijn op één van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de 

inkomstenbelastingen bepalen. De intentie van de wetgever was dus nauwer dan men in de 

interpretatie van de Brugse rechter kon veronderstellen en beperkte zich tot het uitsluiten van het 

gebruik van componenten die reeds in de inkomstenbelastingen waren vervat. Gemeentebelastingen 

of provinciale belastingen mogen zich aldus fiscaal-technisch niet enten op de inkomstenbelastingen.i 

Aangezien de belasting op tweede verblijven een forfaitaire belasting is die niet gestoeld is op de 

belastbare grondslag van een inkomstenbelasting is deze niet strijdig met art. 464 WIB92. Bovendien 

is volgens het Hof van Beroep het feit dat de belastingplichtige alleen in zijn hoedanigheid als 

eigenaar wordt belast en niet als gebruiker, noch het feit dat zowel de inkomstenbelasting als de 

belasting op tweede verblijven beiden inkomsten genereren een voldoende basis om te besluiten dat 

de belasting op tweede verblijven een gelijkaardige of concurrerende belasting is ten opzichte van de 

inkomstenbelastingen. 

Concreet betekende dit vonnis dat een belasting op tweede verblijven absoluut wettelijk kon zijn 

zolang een gemeente bijvoorbeeld geen gebruik maakt van het kadastraal inkomen. Het kadastraal 

inkomen wordt immers reeds gebruikt voor het bepalen van de belastbare basis in de 

personenbelasting (onroerende inkomsten). Deze zienswijze – dat de gemeentebelasting op tweede 

verblijven geen schending uitmaakt van art. 464 WIB92 – werd in de latere rechtspraak gevolgd en 

blijkt nu de gevestigde interpretatie te zijn in zowel de rechtsleer als de rechtspraak.ii 
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 Raad van State dd. 13 juli 2015 

Bij wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar een recent arrest van de Raad van State, dd. 13 

juli 2015, m.b.t. het belastingreglement van de gemeente Knokke-Heist. De Raad van State wijst in dit 

arrest een strijdigheid met art. 464, 1° WIB 92 van de hand, omdat de gemeentebelasting ‘noch het 

bedrag van een inkomstenbelasting gebruikt, noch de grondslag die in aanmerking wordt genomen 

voor de berekening van de inkomstenbelastingen.’ De argumentatie van de Raad van State hierbij is 

bijzonder exhaustief daar deze niet stopt bij de loutere vaststelling dat de gemeentebelasting niet is 

gebaseerd op het kadastraal inkomen. De Raad verduidelijkt immers verder dat de 

gemeentebelasting een ander belastbaar voorwerp aanwendt dan de inkomstenbelastingen : niet 

het verwerven van inkomsten uit het onroerend bezit vormt het belastbaar voorwerp maar wel het 

gebruik van het goed voor bewoning als tweede verblijf, ofwel de mogelijkheid daartoe.  

De inkomstenbelastingwet belast de inkomsten die het onroerend goed aan zijn eigenaar opbrengt 

of geacht wordt op te brengen. De bestreden gemeentebelasting wordt geheven naar aanleiding 

van het gebruik voor bewoning of de mogelijkheid van gebruik voor bewoning van een private 

woongelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters van Knokke-Heist.1 

Krachtens deze interpretatie (er is geen gelijkaardig belastbaar voorwerp) is het inroepen van een 

mogelijke strijdigheid met art. 464, 1° WIB 92 in een juridische procedure vrijwel nutteloos. 

In diezelfde strekking is er bovendien het recent arrest van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge 

dd. 20 mei 2014 :  

De rechtbank is van oordeel dat de door verweerster gevorderde belasting op private 

woongelegenheden die niet tot hoofdverblijf dienen enerzijds niet van dezelfde aard is als de 

onroerende voorheffing en op dezelfde gronden evenmin een dubbele, en bijgevolg verboden, 

belasting uitmaakt met de inkomstenbelasting. Het verbod zoals voorzien door artikel 464, 1° WIB 

1992 om belastingen te heffen die hetzelfde voorwerp hebben of gelijkaardig zijn, is dan ook niet 

geschonden.2 

2.2 STRIJDIGHEID MET HET FISCALE GELIJKHEIDSBEGINSEL 

De vraag rond een potentiële strijdigheid van de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven met 

het fiscaal gelijkheidsbeginsel is bijzonder actueel. De kwestie werd in 2013 door twee opmerkelijke 

arresten van het Hof van Beroep te Gent scherp gesteld. 

 Hof van Beroep te Gent dd. 12 maart 2013 en 16 april 2013 

In twee afzonderlijke arresten verklaarde het Hof van Beroep van Gent het belastingreglement van 

de gemeente Koksijde strijdig met het fiscaal gelijkheidsbeginsel. Het Hof oordeelde dat er in de 

verantwoording van het belastingreglement van Koksijde geen objectieve reden is gegeven waarom 

een ongelijkheid tussen de tweede verblijvers en de inwoners van de eigen gemeente is gecreëerd. In 

                                                           

1
 Raad van State, Arrest 231.938 dd. 13/07/2015, p. 7. 

2
 LRB 2014 (samenvatting M. De Jonckheere), afl. 3, 24. 
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het belastingreglement van Koksijde wordt verwezen naar de inspanningen die moeten worden 

gedaan om het openbaar domein te verfraaien en de veiligheid te garanderen. Het Hof stelt evenwel 

dat deze inspanningen ten goede komen aan iedereen die zich op het grondgebied van de gemeente 

bevindt en dat niet is aangetoond dat tweede verblijvers meer of intensiever gebruik maken van de 

gemeentelijke diensten of het openbaar terrein. 

Het Hof tilt er zwaar aan dat er in Koksijde geen aanvullende personenbelasting wordt geheven 

waardoor alle kosten voor de inspanningen waarnaar het belastingreglement verwijst exclusief ten 

laste van de tweede verblijvers worden gelegd terwijl ook de eigen inwoners van de baten kunnen 

genieten. Het Hof stelt bijgevolg vast dat de gemeentelijke belasting op tweede verblijven een 

ongelijkheid creëert, eerder dan er één weg te werken. 

Op basis van deze overwegingen besliste het Hof van Beroep op 12  maart 2013 en 16 april 2013 om 

het belastingreglement van Koksijde in navolging van art. 159 GW buiten beschouwing te laten. 

Bijgevolg kon het gemeentelijk belastingreglement niet worden toegepast. De gemeente Koksijde is 

tegen deze vonnissen in beroep gegaan bij het Hof van Cassatie. 

De zienswijze van het Hof van Beroep te Gent werd overigens bijgetreden door de Rechtbank van 

Brugge in een vonnis daterend van 11 december 2013. Ook hier bevond de rechtbank de belasting op 

tweede verblijven in de gemeente Koksijde strijdig met het gelijkheidsbeginsel in fiscalibus, aan de 

hand van dezelfde motieven. 

 Hof van Cassatie dd. 3 september 2015 

Het Hof van Cassatie heeft zich bij middel van twee arresten daterend van 3 september 2015 

uitgesproken in beroep en stelde daarbij de gemeente Koksijde in het ongelijk. Koksijde voerde voor 

het Hof van Cassatie aan dat het onderscheid tussen tweede verblijvers (die de belasting op tweede 

verblijven betalen) en de eigen inwoners (die niet onderworpen zijn aan een aanvullende 

personenbelasting) wel degelijk gerechtvaardigd is omdat de inwoners een bijdrage leveren door hun 

hoedanigheid van gedomicilieerde via de bedragen die de gemeente ontvangt uit het 

Gemeentefonds. Deze redenering werd evenwel verworpen door het Hof aangezien het de Vlaamse 

overheid is die de middelen in het Gemeentefonds investeert. De eigen inwoners leveren hierdoor 

geen directe financiële bijdrage. 

De andere rechtsmiddelen die door de gemeente werden aangedragen konden door Cassatie niet in 

overweging worden genomen, daar ze nieuw waren. Het Hof van Cassatie kon zich louter uitspreken 

over argumenten en rechtsmiddelen waarover de vorige rechter (het Hof van Beroep te Gent) zich 

reeds had moeten uitspreken. 

Het beroep van de gemeente Koksijde werd dus verworpen in Cassatie, waardoor het 

belastingreglement uit 2007 definitief buiten beschouwing zal worden gelaten voor de klagers die de 

procedure succesvol aanspanden. 

 Impact van de Cassatiearresten 

De uitspraak van het Hof van Cassatie is juridisch zeker van belang. De visie van het Hof van Beroep 

te Gent dat de situatie waarbij de belastingdruk volledig wordt afgewenteld op de tweede verblijvers 

bij gebrek aan een aanvullende personenbelasting strijdig kan zijn met het fiscaal gelijkheidsbeginsel 
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wordt er immers door bevestigd. Maar de eigenaar van een tweede verblijf die meent deze arresten 

meteen te kunnen aangrijpen om de belasting niet te moeten betalen of om een nieuwe procedure 

aan te spannen moet gewaarschuwd worden. Er zijn immers heel wat factoren en slagen om de arm 

die in rekening moeten worden gebracht. 

De arresten van het Hof van Cassatie hebben enkel betrekking op individuele aanslagen voor het 

aanslagjaar 2007, die gebaseerd zijn op een oud belastingreglement. Koksijde heeft sindsdien het 

belastingreglement grondig herwerkt. En voor het meer recente belastingreglement is een eventuele 

strijdigheid met het fiscaal gelijkheidsbeginsel nog niet aangetoond. De arresten verhinderen dus niet 

dat het huidige belastingreglement onverkort kan worden toegepast. Uiteraard kunnen 

belastingplichtigen wel de argumenten in de procedure voor Cassatie bestuderen, met het oog op 

het inroepen van de strijdigheid met het (fiscaal) gelijkheidsbeginsel voor het nieuwe reglement in 

een juridische procedure. 

Bij een dergelijke procedure zijn er evenwel geen garanties op succes. Er zijn diverse elementen 

waarmee een belastingplichtige maar beter rekening houdt bij zijn afweging om desgevallend een 

procedure op te starten :  

 Het Openbaar Ministerie wees er in een schriftelijk advies gericht aan het Hof van 

Cassatie op dat de arresten niet zonder meer veralgemeend kunnen worden naar 

andere gemeenten, aangezien de belasting daar vaak wordt gemotiveerd als een 

belasting op weelde, en niet als een compenserende belasting voor het gebruik van de 

gemeentelijke dienstverlening. Het argument van strijdigheid met het fiscaal 

gelijkheidsbeginsel kan moeilijker aan te tonen zijn wanneer de belasting is gemotiveerd 

als een belasting op weelde. 

 Het Hof van Cassatie kon geen rekening houden met de nieuwe rechtsmiddelen die door 

de gemeente Koksijde werden aangedragen; in een nieuwe procedure zou de rechtbank 

zich wel over deze elementen moeten beraden. 

 Het Hof van Cassatie meent dat de gemeente niet moet aantonen dat tweede verblijven 

een effectieve meerkost inzake veiligheid met zich meebrengen. Het bestaan van die 

kosten ligt voor de hand. Toepassing van deze redenering door lagere rechtbanken in 

nieuwe procedures kan het moeilijker maken voor een belastingplichtige om een 

belastingreglement aan te vechten. 

De arresten zijn dus belangrijk maar niet doorslaggevend. Bottomline: via de juridische weg  is er 

geen zekere wijze om de fiscale druk op tweede verblijven te temperen. De gemeenten behouden de 

mogelijkheid om telkens de motivering zodanig aan te passen dat nieuwe juridische procedures 

noodzakelijk zijn. Hoewel deze wending in de rechtspraak argumenten aanreikt die in nieuwe 

procedures kunnen worden aangewend is er geen garantie op succes. Sowieso zijn procedures pas 

mogelijk wanneer tijdig bezwaar werd aangetekend tegen de heffing van de belasting. 

 Uitleiding 

De hierboven besproken vonnissen van het Hof van Beroep te Gent en van het Hof van Cassatie 

illustreren het juridisch problematische karakter van het heffen van een steeds hogere belasting op 

tweede verblijvers in combinatie met een lage aanvullende personenbelasting of zelfs een volledige 
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vrijstelling van aanvullende personenbelasting. De uitspraken bevestigen dat het moeilijk te 

verantwoorden valt de kosten voor het onderhoud van het openbaar terrein of het gebruik van de 

stedelijke diensten volledig af te wentelen op de tweede verblijvers. Dat is nochtans voor een aantal 

gemeenten een aantrekkelijke strategie : tweede verblijvers kunnen immers geen stadsbestuur 

wegstemmen. Hierdoor zullen vermoedelijk – als de interpretatie van het Hof van Beroep van Gent 

gevolgd zal worden – ook een aantal andere gemeenten met een zeer lage aanvullende 

personenbelasting, zoals Knokke-Heist of De Panne, in de problemen komen.  

Voor de toekomst zal veel echter afhangen van de wijze waarop de gemeenten omgaan met deze 

nieuwe rechtspraak. De vraag stelt zich immers of het mogelijk zal zijn tegemoet te komen aan de 

bemerkingen van het Hof van Beroep van Gent via een aanpassing van de motivering van de 

gemeentelijke belasting op tweede verblijven, door bijvoorbeeld de financiële nood op een andere 

wijze aan te tonen. De argumentatie van het Openbaar Ministerie wijst erop dat hiervoor 

mogelijkheden bestaan, zijnde door de belasting eerder als een belasting op weelde dan als een 

compenserende heffing voor het gebruik van de gemeentelijke dienstverlening te motiveren. De 

vraag is of de rechtbanken een dergelijke gewijzigde motivatie in de toekomst zouden aanvaarden. 

Fiscalisten zullen zich hier over moeten buigen. Belangrijk is wel dat het hier slechts gaat om een 

relatief klein aantal gemeenten, zijnde deze met een zeer lage of ontbrekende aanvullende 

personenbelasting. Gezien het belang dat het Hof van Beroep aan deze factor hecht, lijkt het 

onwaarschijnlijk dat ook de belastingreglementen van gemeenten met een aanzienlijke aanvullende 

personenbelasting buiten beschouwing zouden gelaten worden. Voor deze gemeenten zou men 

immers kunnen argumenteren dat een belasting op tweede verblijven een onevenwicht tussen de 

inwoners (die betalen voor het openbaar domein en de diensten) en de tweede verblijvers (die dat 

niet doen) herstelt. 

Let wel, dat een mogelijke strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel in fiscalibus ook met succes kan 

worden aangehaald in gemeenten met een aanvullende personenbelasting blijkt een vonnis van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge dd. 24 juni 2015. De Rechtbank besliste hier het reglement 

van de stad Oostende buiten beschouwing te laten omdat niet-inwoners via de belasting op tweede 

verblijven veel meer betalen dan de inwoners via de aanvullende personenbelasting. De Rechtbank 

neemt hier dus niet louter de aan- of afwezigheid van een aanvullende personenbelasting in 

beschouwing maar eerder de ratio tussen de toepasselijke tarieven voor beide belastingen. Niet 

toevallig heft de stad Oostende het maximale door de omzendbrief gemeentefiscaliteit toegestane 

tarief van 1.000 euro. 

Maar tegelijkertijd blijkt uit andere rechtspraak dat er wel degelijk mogelijkheden bestaan voor 

gemeenten om motiveringen op te nemen in de reglementen die de toets aan de recente 

rechtspraak lijken te doorstaan. Zo vonniste de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge op 24 

november 2014 dat het reglement van Knokke-Heist (waar geen APB geheven wordt) het 

gelijkheidsbeginsel niet schendt. In de motivering was een niet-financiële doelstelling opgenomen, 

zijnde het bevorderen van ‘wonen in eigen streek’ voor de eigen inwoners door het ontmoedigen van 

tweede verblijven. Let wel, tegen dit vonnis loopt nog een beroepsprocedure en de vraag rijst hoe de 

recente arresten van het Hof van Cassatie een uitspraak in beroep zouden kunnen beïnvloeden. 

In elk geval lijken er een aantal opties te bestaan om het belastingreglement te stoelen op 

motiveringen die het gevaar op een strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel in fiscalibus kunnen 
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ondervangen. Steven Michiels & Bart Engelen, GD&A-advocaten, raden de Kustgemeenten in een 

recente bijdrage aan om de belasting niet te motiveren als een compenserende heffing voor 

minderontvangsten. Zij zien wel mogelijkheden om de belasting te motiveren vanuit de doelstelling 

om residentieel wonen in de gemeente te bevorderen en om de belasting veeleer als een belasting 

op weelde te beschouwen.3 

 

3 OVER DE MODALITEITEN VAN GEMEENTELIJKE 

BELASTINGEN OP TWEEDE VERBLIJVEN 

3.1 HET TARIEF : HOOGTE VAN DE AANSLAGVOET 

Het meest controversiële element van de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven is 

uiteraard de hoogte van het tarief. Vanuit de Vlaamse vastgoedmakelaardij, in het bijzonder aan de 

Kust, wordt er reeds lang voor gewaarschuwd dat de steeds stijgende tarieven de betaalbaarheid van 

een tweede verblijf in het gedrang brengen. De vastgoedmakelaars hebben reeds herhaaldelijk 

aangegeven ervoor bevreesd te zijn dat de eens bloeiende sector van de tweede verblijven hierdoor 

in gevaar zou worden gebracht. Door de hoge tarieven kunnen niet alleen minder mensen zich een 

tweede verblijf veroorloven; daarnaast zorgt dit er ook voor dat investeringen in een buitenlands 

buitenverblijf verhoudingsgewijs steeds aantrekkelijker worden. De vastgoedmakelaars wijzen 

daarbij ook steeds op de positieve effecten van de sector van de tweede verblijven voor de 

plaatselijke economieën in de diverse Kustgemeenten en op het gevaar van een crisis in de sector 

van de tweede verblijven voor de economische voorspoed aan de Kust. 

Voor de gemeenten blijven de belastingen op tweede verblijven echter bijzonder lucratieve bronnen 

van inkomsten. Zeker in de Kustgemeenten resulteren deze belastingen in aanzienlijke recettes. 

Bovendien hebben de eigenaars van tweede verblijven geen stemrecht in de gemeente. Het kan dan 

ook zeker niet ontkend worden dat in sommige gemeenten op eerder politiek-strategische gronden 

wordt gekozen voor hoge belastingen op tweede verblijven teneinde te pogen de eigen inwoners te 

ontzien. De beste illustratie daarvoor is uiteraard een gemeente waar gekozen wordt voor een zeer 

lage tot onbestaande aanvullende personenbelasting en een zeer hoog tarief voor tweede verblijven. 

Van dergelijke gemeenten zijn aan de Kust mooie voorbeelden te vinden, zoals Knokke-Heist, De 

Panne en Koksijde. Zeker de Panne is een frappant voorbeeld, gezien de politieke keuze om de 

aanvullende personenbelasting zelfs volledig af te schaffen. Uit de onderstaande tabel van de 

opbrengsten van de belastingen op tweede verblijven en de aanvullende personenbelasting blijkt 

perfect hoe de belastingdruk sinds 2006 is verschoven naar de tweede verblijver. 

 

                                                           

3
 S. Michiels & B. Engelen, ‘De belasting op tweede verblijven en het gelijkheidsbeginsel : Recente ontwikkelingen in de 

rechtspraak’, in: http://www.gdena-advocaten.be/documents/news-items/20160217-de-belasting-op-tweede-verblijven-

en-het-gelijkheidsbeginsel-recente-belangrijke-ontwikkelingen-in-de-rechtspraak-.xml?lang=nl, geraadpleegd op 24 februari 

2016. 

http://www.gdena-advocaten.be/documents/news-items/20160217-de-belasting-op-tweede-verblijven-en-het-gelijkheidsbeginsel-recente-belangrijke-ontwikkelingen-in-de-rechtspraak-.xml?lang=nl
http://www.gdena-advocaten.be/documents/news-items/20160217-de-belasting-op-tweede-verblijven-en-het-gelijkheidsbeginsel-recente-belangrijke-ontwikkelingen-in-de-rechtspraak-.xml?lang=nl
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  2006 2014 

  
Belasting 2

de
 

verblijven 
APB 

Totale 
belastingen 

Belasting 2
de

 
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 

Bron : Agentschap Binnenlands Bestuur.4 

Sinds 2006 zijn de inkomsten uit de belastingen op tweede verblijven in de kustgemeenten met 

78,78% toegenomen, terwijl de opbrengsten van de aanvullende personenbelasting slechts met 

15,5% zijn gestegen. De belastingen op tweede verblijven brengen meer dan 28,3 miljoen euro extra 

in het laatje, de aanvullende personenbelasting slechts iets meer dan 8,2 miljoen. Indien Brugge niet 

wordt meegerekend zijn de cijfers nog opvallender : in de andere 9 kustgemeenten stijgt de 

opbrengst van de belasting op tweede verblijven met 79,7% terwijl de opbrengst van de aanvullende 

personenbelasting slechts met 12,2% is toegenomen. In De Panne is de aanvullende 

personenbelasting ondertussen afgeschaft. In Koksijde en Knokke-Heist werd in 2006 reeds geen 

aanvullende personenbelasting geheven. 

  Verschil Verschil (%) 

  
Belasting 2de 

verblijven 
APB 

Totale 
belastingen 

Belasting 2de 
verblijven 

APB 
Totale 

belastingen 

Kustgemeentes 28.372.555 8.222.217 99.912.678 78,78% 15,50% 32,46% 

Kustgemeentes - 
Brugge 

28.211.755 3.265.175 85.272.769 79,69% 12,25% 37,59% 

BLANKENBERGE 2.010.848 775.885 4.206.578 74,38% 25,09% 20,19% 

BREDENE 437.165 1.115.724 3.792.887 52,99% 37,93% 35,34% 

BRUGGE 160.800 4.957.042 14.639.910 26,16% 18,79% 18,08% 

DE HAAN 646.396 539.120 4.414.730 28,08% 28,91% 30,05% 

DE PANNE 1.888.762 -1.116.995 3.907.043 76,77% -98,64% 28,93% 

KNOKKE-HEIST 6.924.307 -398 17.810.817 108,59% -100,00% 41,96% 

KOKSIJDE 7.025.827 0 14.166.217 105,88% 
 

47,33% 

MIDDELKERKE 1.588.523 215.816 8.425.893 22,84% 7,26% 32,42% 

NIEUWPOORT 4.258.055 61.815 7.605.089 123,09% 3,69% 53,35% 

OOSTENDE 3.431.871 1.674.209 20.943.515 93,17% 12,91% 38,46% 

Bron : Eigen berekeningen op basis van de cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur 

Het bepalen van de hoogte van het tarief behoort tot de gemeentelijke fiscale autonomie. Maar deze 

autonomie is niet onbegrensd. Belangrijk voor wat de hoogte van het tarief betreft, is de 

                                                           

4 Voor een update van deze tabellen aan de hand van recenter cijfermateriaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur kan u 

terecht in de andere nota’s die deel uitmaken van het dossier ‘Gemeentelijke belastingen op tweede verblijven’ op 

www.cibweb.be. 
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bevoegdheid van de toezichthoudende overheid om een legaliteits- en opportuniteitscontrole uit te 

voeren op de door de gemeenteraad vastgestelde belastingreglementen. Aangezien de wet op geen 

enkel vlak een beperking heeft ingesteld op de hoogte van het tarief voor de gemeentelijke 

belastingen op tweede verblijven zou men kunnen denken dat het algemeen toezicht enkel bestaat 

uit de door het Gemeentedecreet zeer beperkte opportuniteitstoets. 

Deze interpretatie wordt echter door de toezichthouder niet aanvaard. Het artikel 249 van het 

Gemeentedecreet moet volgens de minister voor Binnenlands Bestuur immers ruim worden 

geïnterpreteerd : de legaliteitscontrole wordt niet uitgeoefend op ‘de wet’ maar op ‘het recht’. Ten 

gevolge van deze expansieve interpretatie van artikel 249 van het Gemeentedecreet moeten 

rechtsbeginselen als het gelijkheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel worden meegenomen in de 

legaliteitscontrole. Een belastingreglement zou aldus omwille van een schending daarvan kunnen 

worden vernietigd (of geschorst). Het vaststellen van de billijkheid of de redelijkheid van een bepaald 

tarief is echter niet vanzelfsprekend. Dit vereist dat de Vlaamse Regering als toezichthoudende 

overheid een uitspraak doet over wat zij als billijk zou beschouwen. Teneinde een zekere consistentie 

in de beslissingen in te bouwen en de gemeenten te laten anticiperen op wat de toezichthouder 

mogelijkerwijs als onbillijk zou beschouwen moet een bepaalde grens worden vooropgesteld. 

Dit is met name het belang van de omzendbrief Binnenlands Bestuur 2011/01 over de coördinatie 

van de onderrichtingen inzake de gemeentefiscaliteit, een bijwerking van eerdere omzendbrieven 

rond ditzelfde onderwerp. Deze omzendbrief moet dienen als een handleiding voor de gemeenten bij 

de vestiging van gemeentebelastingen. De brief doet daarbij niet alleen dienst als hulpmiddel maar 

geeft eveneens een aantal richtlijnen die de gemeenten moeten toestaan te anticiperen op hoe de 

toezichthouder zal omgaan met de bepalingen van de gemeentelijke belastingen. 

Inzake de gemeentelijke belasting op tweede verblijven en de hoogte van het toepasselijke tarief is 

een zeer duidelijke aanbeveling in de omzendbrief opgenomen. Op pagina 75 stelt de brief immers 

het volgende : “een tarief boven de 1.000 euro kan niet meer als gematigd beschouwd worden”. 

Bijgevolg mag een gemeente ervan uitgaan dat de toezichthouder een tarief van boven de 1.000 

euro als strijdig met het redelijkheidsbeginsel zal beschouwen5. Een tarief van 1.000 euro of minder 

zal echter door de toezichthouder worden toegestaan. 

                                                           

5
 Case in point is de vernietiging door de Vlaamse regering van een belastingreglement van de gemeente Lennik. Op 14 juni 

2010 keurde de gemeenteraad van Lennik een reglement goed waarbij een belasting op tweede verblijven werd ingesteld 

met een tarief van 1.000 euro, ongeacht de waarde van het pand en ongeacht de locatie van het pand binnen de gemeente. 

Op dat moment gold omzendbrief BA 2004/03 nog waarbij een bedrag van meer dan 650 euro niet langer als gematigd 

werd beschouwd. Bijgevolg schorste de gouverneur van Vlaams-Brabant op 13 september 2010 deze beslissing waarna de 

gemeenteraad het reglement opnieuw goedkeurde. Daarna volgde dan de vernietiging door de Vlaamse Regering. De 

gemeente Lennik stapte vervolgens naar de Raad van State waar het wachten is op een uitspraak. Vermoedelijk is het nut 

van deze zaak door het verhogen van het bedrag tot 1.000 euro in de nieuwe omzendbrief 2011/01 vervallen. Het is niet 

geheel duidelijk in welke mate de verhoging van het bedrag in de omzendbrief is ingegeven door de perikelen rond de 

vernietiging van het belastingreglement van Lennik. De gemeente Lennik had immers beslist in beroep te gaan tegen het 

Ministerieel Besluit bij de Raad van State. Door het bedrag in de omzendbrief te verhogen is de minister gespaard gebleven 

van een juridische procedure en het scenario van een mogelijke vernietiging van het ministerieel Besluit. Mogelijks is de 

verhoging van het bedrag in de omzendbrief zo een indicatie dat de minister geen absolute zekerheid had over zijn 

juridische positie. Deze interpretatie is alvast bij de voorvechters van een minimalistisch algemeen toezicht dominant. 

In april 2014 werd een belastingreglement van de gemeente Nijlen geschorst dat een bedrag van 1.092 euro vooropstelde. 

Nadien besliste het gemeentebestuur te opteren voor een bedrag van 990 euro. 
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De omzendbrief verwijst in deze ook naar de correlatie tussen een hoog tarief voor de gemeentelijke 

belasting op tweede verblijven en een laag tarief voor de aanvullende personenbelasting. Daarbij 

wordt expliciet verwezen naar een potentiële inbreuk op het redelijkheids- of billijkheidsbeginsel. De 

brief stelt immers het volgende :  

Meer dan andere belastingen treft de gemeentebelasting op tweede verblijven vooral mensen die 

niet in de gemeente zijn ingeschreven. Om geen onbillijke verschuiving van de belastingdruk te 

creëren naar personen die niet in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven en die 

er dus niet kiesgerechtigd zijn, moet de aanslagvoet van de belasting gematigd blijven, zeker als 

de hoofdbelastingen, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende 

personenbelasting beneden het gemiddelde liggen. 

De omzendbrief is overigens niet enkel belangrijk voor het algemeen toezicht. Ook voor de 

rechtbanken heeft de omzendbrief enig gezag. De Raad van State en andere hogere rechtbanken 

hebben in het verleden overwegend geoordeeld dat de gemeentelijke belasting op tweede verblijven 

toegelaten is als het tarief het bedrag in de omzendbrief niet overschrijdt. Het navolgen van het 

maximum geeft de gemeenten aldus toch wel enige rechtszekerheid. De beide eerder besproken 

uitspraken van het Hof van Beroep te Gent tegen de gemeente Koksijde hanteren overigens dezelfde 

redenering als de omzendbrief op dit vlak. 

Het ‘maximum’ van 1.000 euro dat nu geldt, is 350 euro hoger dan het bedrag dat in de voorgaande 

omzendbrief was vermeld, de omzendbrief Binnenlandse Aangelegenheden 2004/03 van 14 juli 

2004. Daardoor verkregen gemeenten de mogelijkheid om het maximale bedrag met rechtszekerheid 

navenant te verhogen. Heel wat gemeenten hebben van die mogelijkheid ook gebruik gemaakt. Het 

beste voorbeeld is ongetwijfeld de stad Oostende waar het tarief onmiddellijk werd verhoogd van 

het vorige maximum van 650 euro naar het nieuwe maximum van 1.000 euro. 

De verhoging van het maximum in de omzendbrief kwam er zeker en vast mede omwille van de druk 

vanuit de gemeenten. O.m. meer de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche, stelde daar 

in de commissie Bestuurszaken een aantal vragen rond. Het is op zich ook niet onlogisch dat het 

bedrag na een periode van 7 jaar werd geïndexeerd. Maar een verhoging van 54% kan bezwaarlijk als 

een gewone indexering worden beschouwd en is dus absoluut disproportioneel. Wat mogelijks een 

rol speelde in het bepalen van dit bedrag was de intentie om het tarief niet te ver onder de tarieven 

van de leegstandsheffing te leggen, uit vrees dat daardoor een aantal mensen om puur fiscale 

redenen hun tweede eigendom als een tweede verblijf zouden betitelen. In elk geval speelt deze 

bedenking in een aantal binnenlandse gemeenten – waar het belang van tweede verblijven veel 

minder is – een rol bij het bepalen van de tarieven voor de gemeentelijke belasting op tweede 

verblijven. 

3.2 HET TARIEF : FORFAITAIR VERSUS GEDIFFERENTIEERD 

Het tarief voor de gemeentelijke belasting op tweede verblijven kan forfaitair bepaald worden aan de 

hand van een vast bedrag per tweede verblijf gelegen in de gemeente. Een grote meerderheid van de 

Vlaamse gemeenten hebben voor deze optie gekozen. Maar het is ook mogelijk om het tarief te 

differentiëren. Dat kan in theorie op verschillende wijzen. Zo zou men een ander tarief kunnen 
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hanteren naargelang het goed in een bepaalde zone van een gemeente gelegen is of naargelang de 

waarde van het pand. 

 Differentiatie naargelang de waarde van het pand 

Volgens de omzendbrief Binnenlands Bestuur 2011/01 is een differentiatie van het tarief naargelang 

de waarde van het tweede verblijf wenselijk, in het bijzonder als er hoge aanslagvoeten worden 

vastgelegd. In de brief stelt de bevoegde minister dat men zo tegemoet zou kunnen komen aan 

klachten van belastingplichtigen die slechts over een bescheiden tweede verblijf beschikken en die 

hetzelfde hoge tarief moeten betalen als eigenaars van luxueuze verblijven. 

Hoewel de omzendbrief een differentiatie naargelang de waarde duidelijk genegen is, reikt het 

document de lokale besturen geen concrete suggesties aan om een dergelijke differentiatie te 

bewerkstelligen. De praktische uitwerking van een differentiatie is immers niet eenvoudig. Zoals de 

omzendbrief zelf beklemtoont, is er nood aan een objectief en verantwoord criterium op basis 

waarvan het juiste tarief voor een bepaald pand kan worden bepaald.  

Één van de weinige plausibele mogelijkheden daarvoor is het kadastraal inkomen. Maar het gebruik 

van het kadastraal inkomen voor een gemeentelijke belasting op tweede verblijven wordt door de 

rechtspraak uitgesloten. Dit onder meer door de resulterende gelijkaardigheid van de gemeentelijke 

belasting met de taxatie van de onroerende inkomsten in de personenbelasting (uitgesloten ten 

gevolge van art. 464, 1° WIB92). Toonaangevend in deze is het arrest 117.154 van de Raad van State 

van 18 maart 2003. In dat arrest vernietigde de Raad van State een belastingreglement van de 

gemeente Lanaken waarin een algemene gemeentebelasting werd gestoeld op het kadastraal 

inkomen omwille van strijdigheid met artikel 464, 1° WIB92. In navolging van dit arrest wordt 

algemeen erkend dat het kadastraal inkomen geen grondslag kan vormen voor een gemeentelijke 

belasting. Ook de opeenvolgende omzendbrieven dringen daarop aan. 

Een ander aspect is de potentiële strijdigheid met het non bis in idem-beginsel. Ofschoon dit principe 

door de rechtsspraak van het Hof van Cassatie, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof niet als 

een algemeen rechtsbeginsel maar veeleer als een richtsnoer voor de overheid wordt beschouwd 

heeft dit beginsel – zeker voor wat de materie van de tweede verblijven betreft – toch 

ontegensprekelijk een impact. Het wordt immers vaak in één lijn genoemd met het 

redelijkheidsbeginsel. Dat het non bis in idem-principe speelt, blijkt ook uit de uitspraken van de 

bevoegde minister. In een antwoord op een suggestie van Marc Vanden Bussche, Vlaams 

parlementslid en burgemeester van Koksijde, rondom het wenselijk gebruik van het K.I. op 15 

februari 2011 stelde minister Bourgeois het volgende :  

… wat de koppeling aan de onroerende voorheffing betreft, denk ik dat u zelf het antwoord hebt 

gegeven. Als men naar de Raad van State trekt, zal het antwoord zijn : ‘non bis in idem’. Dan 

baseert men de belasting een tweede keer op het kadastraal inkomen. Dat is van het goede teveel. 

Twee keer hetzelfde belasten zal dus niet lukken. 

Het gebruik van het kadastraal inkomen wordt dus niet toegestaan. Daardoor rijst de vraag welk 

ander criterium men eventueel zou kunnen hanteren om een differentiatie in het tarief naar de 

waarde van het pand door te voeren. Voorlopig is een dergelijk alternatief nog niet ontwikkeld, noch 

op gemeentelijk, noch op gewestelijk, noch op federaal vlak. De omzendbrief slaagt er ook niet in om 
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in deze een goede aanbeveling te formuleren. De tekst blijft beperkt tot het bepleiten van de 

wenselijkheid van een differentiatie zonder meer. 

 Differentiatie naargelang woningtype/oppervlakte 

Een mogelijke wijze om toch voor een stuk tegemoet te komen aan de wens om de belastingdruk te 

moduleren naargelang de waarde van een pand zodat een studio niet even zwaar wordt belast als 

een penthouse van 2 miljoen euro is om het tarief te gaan differentiëren naar het woningtype of naar 

de oppervlakte van het goed.  

Zo worden in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke aparte tarieven voorzien naargelang 

het tweede verblijf een studio of een ander type woning betreft. Een studio wordt daarbij 

gedefinieerd als een woongelegenheid met een oppervlakte van 40 of minder vierkante meter. 

Hoewel dit systeem zeker en vast de voorkeur geniet op een forfaitair tarief blijft het toch gaan om 

een eerder rudimentaire onderverdeling van het totale bestand aan tweede verblijven. Het gaat 

eigenlijk enkel om een korting voor studio’s en niet om een goede, casus-gerichte aanpassing van het 

tarief aan de waarde van het pand.  

In het arrest van de Raad van State dd. 13 juli 2015, dat supra reeds kort aan bod kwam, is een 

opvallende passage te lezen die relevant kan zijn voor een argumentatie rond de eventuele noodzaak 

van een differentiatie van het tarief. De eiser maakte bezwaar tegen het forfaitaire karakter van het 

tarief van 700 euro in Knokke-Heist. De belastingplichtigen bevinden zich volgens hem in een andere 

situatie aangezien elke private woongelegenheid verschillend is qua omvang, grootte en kadastraal 

inkomen. Dat daarmee geen rekening wordt gehouden, zou een inbreuk betekenen van het fiscaal 

gelijkheidsbeginsel (gelijke fiscale behandeling van personen in een verschillende situatie). 

De Raad van State volgde deze redenering evenwel niet. De Raad van State stelt dat verschillen qua 

omvang, grootte en kadastraal inkomen van de tweede verblijven niet ter zake doen voor de 

motieven van het belastingreglement. 

Ten aanzien van de verantwoording om, met het oog op de financiering van de algemene 

dienstverlening, specifiek met betrekking tot het gebruik van private woongelegenheden als 

tweede verblijf een bijdrageplicht in te voeren vanwege de druk die er van tweede verblijven 

uitgaat op de permanente bewoning en het sociaal leven dat te lijden heeft van woningen die 

gedurende langere tijd onbewoond zijn, is het zonder relevantie of de tweede verblijven groot dan 

wel klein zijn of een groot dan wel bescheiden kadastraal inkomen hebben.6 

Deze redenering van de Raad van State bevat een aantal logische elementen maar is anderzijds ook 

voor kritiek vatbaar. Het is ontegensprekelijk zo dat de loutere aanwezigheid van een tweede 

verblijver tot een zekere benutting van het openbaar domein leidt, waarbij de gemeente hiervoor 

een bijdrage wenst tot haar inspanningen om dit openbaar domein te verzorgen. Maar men kan 

bezwaarlijk argumenteren dat de impact op het openbare domein niet verschilt naargelang 

bijvoorbeeld de omvang van het tweede verblijf of naarmate het door weinig of meer personen kan 

worden gebruikt. Een villa met vier slaapkamers zal overwegend meer tweede verblijvers herbergen 

dan een kleine studio. De vereiste algemene dienstverlening zal bijgevolg groter zijn. 

                                                           

6 Raad van State, Arrest nr. 231.938 dd. 13 juli 2015, p. 9. 
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Gezien de gehanteerde tarieven kan men ook niet argumenteren dat het forfaitair tarief louter 

betrekking heeft op een minimale vergoeding van de impact op het openbaar domein of het 

benutten van de algemene diensverlening. 

De redenering van de Raad van State in dit arrest biedt weinig hoop voor eigenaars van kleine 

studio’s, die door forfaitaire tarieven nochtans zwaar worden getroffen. Het is op zijn zachtst gezegd 

vreemd dat de Raad van State geen enkele rekening lijkt te houden met de Omzendbrief 

Gemeentefiscaliteit en de expliciete aanbeveling die daarin is geformuleerd rond de wenselijkheid 

van een gedifferentieerd tarief.  

Het arrest is vrij duidelijk : het argument dat een forfaitair tarief wordt toegepast en dat daardoor 

het fiscale gelijkheidsbeginsel is geschonden is als grief niet van openbare orde. Het rechtsmiddel 

verantwoordt dus geen vernietiging. Dit is alvast een weinig wenselijke evolutie in de rechtspraak. 

 Differentiatie naargelang een bepaalde zonering 

Een gedifferentieerd tarief naargelang de zone waarin een tweede verblijf is gelegen wordt relatief 

frequent gebruikt. Kijken we bijvoorbeeld puur naar de kustgemeenten dan blijken de helft (Koksijde, 

Blankenberge, Nieuwpoort en De Haan) een dergelijke zonering te hebben ingevoerd. De andere zes 

gemeenten (waaronder de steden Oostende en Brugge) hanteren een forfaitair tarief. De meeste van 

de gemeenten die met een zonering werken, hanteren daarbij een opsomming van straatnamen bij 

het definiëren van de zones. Sommige belastingreglementen blijven echter meer op de vlakte en 

refereren gewoonweg naar toeristische en niet-toeristische zones. 

Voor wat de kustgemeenten betreft, heeft de Raad van State er in het verleden kennelijk op 

aangedrongen dat de gemeenten een onderscheid zouden maken voor de taks tussen de 

verschillende liggingen van tweede eigendommen, naargelang ze verder of dichter bij de zee liggen. 

Dat valt althans op te maken uit een bijdrage van de heer Marc Vanden Bussche, burgemeester van 

Koksijde, aan een parlementair debat op 15 februari 2011. In elk geval is het een traditie in de 

kustgemeenten om de tarieven te differentiëren naargelang de ligging dichter of verder van de 

zeedijk.  

De tendens – zeker bij de kustgemeenten – is de voorbije jaren echter gekeerd. Men lijkt nu eerder 

te kiezen voor een forfaitaire heffing dan een gedifferentieerde heffing naargelang bepaalde zones. 

Het is niet gemakkelijk om in te schatten wat de oorzaken zijn voor deze tendens. Een verlangen om 

de inkomsten van deze belastingen te maximaliseren kan alvast één mogelijke reden zijn. Een tweede 

factor is wellicht dat een forfaitair tarief voor de minste complexiteit zorgt. Voor de gemeentelijke 

administratie is een vlak tarief wellicht het minst arbeidsintensief. Een potentieel bijkomend 

probleem is eerder juridisch van aard : in haar arresten omtrent het belastingreglement van Koksijde 

heeft het Hof van Beroep van Gent immers vragen gesteld bij de relevantie van een differentiëring in 

de formele motivatie voor het heffen van de gemeentelijke belasting op tweede verblijven. Bij 

sommige gemeenten kan daardoor de vrees zijn ontstaan dat een differentiëring naargelang een 

bepaalde zone juridisch twijfelachtig zou zijn. M.i. heeft het Hof van Beroep zich echter niet 

noodzakelijk negatief uitgelaten tegenover een mogelijke differentiëring en beperkte het vonnis zich 

tot een kritiek op het gebruik ervan ter legitimering van de introductie van een gemeentelijke 

belasting aangezien er in Koksijde geen aanvullende personenbelasting wordt geheven. Integendeel, 

in het kader van het fiscaal gelijkheidsbeginsel lijkt het mij zelfs aangewezen voor een gemeente om 
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het tarief te differentiëren. Het fiscaal gelijkheidsbeginsel houdt immers evenzeer in dat een gelijke 

behandeling (in casu in de vorm van een forfaitair tarief) van belastingplichtigen in een verschillende 

situatie een ongelijkheid teweeg kan brengen. Daarom kan men m.i. eerder bij het gebruik van een 

forfaitair tarief een schending van het fiscaal gelijkheidsbeginsel inroepen. 

3.3 DE TARIEVEN VAN DE GEMEENTELIJKE BELASTING OP TWEEDE 

VERBLIJVEN IN DE KUSTGEMEENTEN : SAMENVATTEND OVERZICHT 

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de tarieven die in de 10 Kustgemeenten 

zijn vastgelegd voor het jaar 2016.iii 

  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 2de verblijven 720 
  

  

  Stacaravans 360 

  
  

KOKSIJDE Gewone woning 

 
950 870   

  Studio's 

 
875 764   

  Stacaravans 371   

 
  

MIDDELKERKE 2de 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       

 

Met uitzondering van Middelkerke liggen deze tarieven hoger dan de grens van 650 euro die tot de 

publicatie van de nieuwe omzendbrief in juni 2011 gold. Bijna alle kustgemeenten hebben dus 

gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheid om de tarieven (met rechtszekerheid) te verhogen. Ook 

voor de komende jaren zijn nog verdere verhogingen van de tarieven ingepland. In Blankenberge, 

Bredene, Knokke-Heist, Koksijde en Nieuwpoort voorziet het belastingreglement jaarlijks in hogere 

tarieven.  

Opvallend is de diversiteit in de wijzes waarop het tarief wordt opgesteld. Enkel Bredene, 

Blankenberge en de twee grootsteden kiezen voor een forfaitair tarief. De Haan differentieert enkel 

naargelang de zone terwijl in Middelkerke, Knokke-Heist en De Panne alleen een verschil wordt 
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gemaakt naargelang het woningtype. Koksijde en Nieuwpoort daarentegen verenigen in hun tarief 

zowel een differentiatie naar de zone als naar het woningtype/de oppervlakte. 

                                                           

i
 Er bestond enige tijd discussie in de rechtspraak over de uitzonderingsbepaling in art. 464 WIB92 inzake de onroerende 
voorheffing. Een letterlijke lezing van de wet had een aantal rechtbanken ertoe gebracht te oordelen dat de gemeenten een 
ruime bevoegdheid hadden om het kadastraal inkomen te gebruiken als berekeningsbasis voor hun belastingen. 
Deze interpretatie werd echter door een toonaangevend arrest van de Raad van State van 18 maart 2003 van tafel geveegd. 
In dat arrest vernietigde de Raad van State een belastingreglement van de gemeente Lanaken waarin het kadastraal 
inkomen als basis werd gehanteerd. De Raad van State greep daarbij terug naar de voorbereidende werkzaamheden van de 
wet van 24 december 1948 en de intenties van de wetgever. In het arrest werd gesteld dat de uitzonderingsbepaling van 
art. 464, 1°, WIB92 enkel een machtiging inhoudt om opcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen, maar niet om 
gemeente- of provinciebelastingen te heffen op het kadastraal inkomen zelf. Deze visie wordt sindsdien gevolgd in alle 
rechtspraak. 
In 2014 werd met een ontwerp van wet gepoogd om in deze materie absolute duidelijkheid te vestigen. Het wetsontwerp 
van 18 februari 2014 tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 hevelt de uitzondering in het huidige 
artikel 464, 1° over naar een nieuw artikel 464/1 met als intentie om de klaarheid van de wet te verbeteren en daarnaast 
specifiek om de uitzondering in die zin te verbreden dat gemeenten wel aanvullende belastingen kunnen heffen op 
eigenlijke gewestbelastingen die gebaseerd zijn op het federale kadastraal inkomen. Daardoor wordt concreet een 
oplossing geboden voor de problematiek van de aanvullende gemeentelijke leegstandsheffing (aanvullend op de 
gewestelijke leegstandsheffing) die door een recent vonnis van het Hof van Cassatie op de helling was komen te staan. Het 
ontwerp van wet werd goedgekeurd en de wet werd op 19 april 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  
Relevant voor de materie van de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven is dat de memorie van toelichting bij het 
ontwerp van wet expliciet stelt dat de wetgever de lezing van het arrest van de Raad van State van 18 maart 2003 (en de 
latere rechtspraak) onderschrijft. Bijgevolg bevestigt de wetgever dat de uitzondering rond de onroerende voorheffing 
enkel toestemming geeft voor aanvullende gemeentelijke belastingen en niet om het kadastraal inkomen te hanteren 
binnen de specifieke eigen gemeentelijke fiscaliteit. Er kan derhalve geen enkele twijfel meer over bestaan dat het de 
intentie is van de wetgever dat lokale besturen op basis van art. 464 WIB92 het kadastraal inkomen niet kunnen 
aanwenden voor een gemeentelijke belasting die niet van aanvullende aard is op een eigenlijke gewestbelasting of de 
onroerende voorheffing. 
ii
 O.m. Brugge 20 februari 2013, Brugge 13 januari 2014, Gent, 24 maart 2009, Gent 1 april 2008. 

iii
 De aparte tarieven voor stacaravans die in Bredene, Koksijde, Knokke-Heist en Nieuwpoort gelden, zijn in de tabel niet 

opgenomen. 


