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Afwezig:

18. Belasting op logiesverstrekkende exploitaties, addendum aanslagjaar 2020

De Gemeenteraad, 

Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 waarbij een belasting werd geheven op 
logiesvertrekkende exploitaties;

Overwegende dat het Coronavirus een grote impact heeft op de werking en leefbaarheid van de 
Oudenaardse horecazaken. Ook de logies werden geconfronteerd met een gedeeltelijke of volledige 
sluiting gedurende de lockdown tussen 13 maart en 3 juni;

Overwegende dat het afgelasten van evenementen zoals de Ronde van Vlaanderen, Retro Ronde, … en 
het pas opnieuw openen van de grenzen op 15 juni 2020 voor reizen vanuit de Europese Unie, voor een 
grote terugval van boekingen zorgde, ook na de heropening;

Gelet op het feit dat veel vakantiewoningen niet hun volledige capaciteit konden benutten wegens de 
beperking van het aantal personen per bubbel;

Overwegende dat de 2de Corona golf in volle gang is, waardoor de nieuwe maatregelen en de impact op 
de toeristische sector de komende maanden zullen aanhouden en de maatregelen misschien nog zullen 
verstrengen;

Overwegende dat het stadsbestuur al een aantal principiële beslissingen nam ter ondersteuning van de 
horeca, wordt voorgesteld om geen belasting te heffen op logiesverstrekkende exploitaties voor het 
aanslagjaar 2020 en zo de logies de nodige zuurstof te geven om de economische impact van de 
pandemie te helpen overleven;

Gelet op de nota van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 oktober 2020 met betrekking tot 
het voorstel voor het niet innen van de belasting op logiesverstrekkende exploitaties voor het aanslagjaar 
2020;

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 de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°;

Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 330;

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 0897-7485-7495-6285 en wachtwoord bunopu.
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Gelet op de financiële toestand van de stad; 

Besluit: eenparig

Artikel 1: De gemeenteraad verleent voor het aanslagjaar 2020 volledige vrijstelling aan de 
belastingplichtigen van de belasting op logiesverstrekkende exploitaties.

Artikel 2: Dit addendum heeft betrekking op het aanslagjaar 2020 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.
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