GEMEENTES VAN
TROISTORRENT, VAL D’ILLIEZ EN CHAMPERY

INTERGEMEENTELIJK REGLEMENT VAN
DE
TOERISTENBELASTING

Voorlopig plan (in voorbereiding)
(in geval van twijfel prevaleert het Franstalig reglement)

Gemeente ....................................

Juli 2017

Gemeentevergadering van de gemeente .......................

Inachtneming van de artikelen 75, 78 al. 3 en 79, cijfers 2 en 3 van de kantonnale wet;
Inachtneming van de artikelen 2,17,146 en 147 van de gemeentelijk wet van 5 februari 2004;
Inachtneming van de wet op het toerisme van 9 februari 1996;
Gezien de verordening inzake de wet op het toerisme van 10 december 2014;
Inachtneming van de richtlijnen van de regionale politiek betreffende het toerisme in de
gemeentes, samengesteld in samenwerking met de plaatselijke toeristische actoren;

wordt, op voorstel van de gemeenteraad, het volgende besloten :
HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE VOORWAARDEN
Art. 1
1 De

Principe en toepassing

gemeente .................. heft een toeristenbelasting

2 De

opbrengst van deze belasting moet worden gebruikt in het belang van degenen die deze
belasting hebben betaald, met name voor de financiering van:
a) De exploitatie van een informatie- en reserveringsdienst;
b) Plaatselijk entertainment;
c) Het creëren en exploiteren van toeristische, culturele of sportieve faciliteiten.
Deze belasting moet niet worden gebruikt voor de toeristische promotie of voor het
financieren van alledaagse taken van de gemeente.
3

Art. 2

Doel

De toeristenbelasting is bestemd voor het financieren, stimuleren en ontwikkelen van een
kwaliteits-toerisme en om het verblijf van toeristen te veraangenamen.
Art. 3

Betrokken personen

Onder betrokken personen worden verstaan: gasten die de nacht doorbrengen op het
grondgebied van de gemeente .......... zonder er woonachtig te zijn.
1

2 Degene die de betrokken

personen onderdak verleent is verantwoordelijk voor het incasseren
van de toeristenbelasting en voor het doorbetalen van dit bedrag aan de gemeente ........., zo
niet zal diegene zelf dit bedrag moeten betalen.
Art. 4

Vrijstelling

Vrijgesteld van toeristenbelasting zijn:
a) Ingezetenen van de gemeente..................(dus degenen die in die gemeente hun
hoofdwoning hebben);
b) Degenen die op bezoek zijn bij een familie-lid dat niet onderworpen is aan het betalen
van toeristenbelasting. Onder familie- lid wordt verstaan: een ieder die familie-banden
heeft met de grootouders van de ingezetenen, als ook de aangetrouwden;

c) Kinderen onder de 6 jaar;
d) Leerlingen en studenten die onderwijs volgen in door het kanton erkende en
gesubsidieerde onderwijs-instellingen, gedurende het schooljaar;
e) Patiënten en bewoners van ziekenhuizen, bejaardentehuizen, sociale instellingen of
instellingen voor gehandicapten in het kanton Wallis;
f)

Personen in het leger of in de civiele bescherming, de brandweer, alswel soortgelijke
diensten, tijdens hun actieve dienst.

g) Mensen die een door de staat erkende en gesubsidieerde activiteit uitoefenen in het
kader van de organisatie „Jeunesse + Sports“

Art. 5
1 De

Regels voor de belasting heffing

toeristen belasting wordt per nacht geïnd.

2 De

eigenaar, gebruiker of huurder op lange termijn van het vakantie verblijf bij eigen-gebruik,
betalen een jaarlijks vast bedrag (forfait).
De vakantie-verblijven die op commerciële basis worden verhuurd, vallen niet onder de
„forfait-regeling“.
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Alle overnachtingen, inclusief die van tijdelijke gasten of bezoekers, zijn inbegrepen in het
jaarlijkse „forfait“.
4

het geval dat de eigenaar van een 2de huis (die een jaarlijks „forfait“ betaalt), zijn woning
zou willen verhuren aan derden, kan hij zelf de toeristen-belasting innen bij zijn gasten, dit
bedrag komt hem toe, maar hij moet wel de verhuur doorgeven aan de betreffende instantie
voor het opmaken van statistieken.
5 Voor

Art. 6

Bedrag

Het bedrag van de toeristenbelasting wordt alsvolgt berekend:
Verblijfscategorie

Bedrag per persoon per nacht

a) Hotels, pensions, vakantieVerblijven, B&B, campings,
camping-cars, colonie-huizen,
groepsaccommodatie, geörganiseerd verblijf elders dan in
een 2de huis.

CHF 3.00

b) Berghutten

CHF 2.00

Art. 7

Korting

Het bedrag van de toeristen-belasting wordt gehalveerd voor kinderen van 6 – 17 jaar.

Art. 8
1 Het

Jaarlijks vast bedrag (forfait) voor eigenaren van een 2de huis

forfait wordt vastgesteld per object en op basis van het woonoppervlak van het object

2 Het

forfait is vastgesteld op basis van een jaarlijks verblijf van gemiddeld 60 nachten, à CHF.
10.00 per m2 en per jaar voor een oppervlakte tot 20 m2. Vanaf 20m2 en tot 220m2 neemt
het bedrag lineair af van CHF. 10.-- naar CHF. 8.-- per jaar, al naar gelang de oppervlakte.
Vanaf 220m2 is het bedrag vastgesteld op een vast bedrag (forfait) van CHF. 1760.-- per jaar.
Het woon oppervlak wordt vastgesteld door de gemeentelijke diensten op basis van het
federale register voor gebouwen en huizen (RegBL). In geval van onvoldoende gegevens of
geschillen, is de eigenaar verplicht om de plattegrond van zijn woning aan de gemeentelijke
diensten te verschaffen en hen toegang te bieden tot hun woning voor een controle.
3

Onder woon oppervlak wordt verstaan: de totale oppervlakte van alle boven- en
ondergrondse verdiepingen (inclusief wanden en/of muren) die dienen of gebruikt kunnen
worden als woning of voor een beroepsactiviteit.
4

Niet in rekening gebracht worden: onbewoonde ruimtes, zoals zolders, kelders, open balkons
of terrassen.
Het is de bruto oppervlakte van de woning die in aanmerking komt voor de berekening van het
„forfait“
Voor het geval dat de oppervlakte niet kan worden vastgesteld, zal deze worden ingeschat
(lengte x breedte van de woning).
HOOFDSTUK 2 : SLOTBEPALINGEN
Art. 9

Innende instantie

Het incasseren van de toeristen-belasting gebeurt door de gemeente die deze taak aan derden
over kan geven. In dat geval zijn de bepalingen van het art. 14 Ltour betreffende het toezicht
van toepassing.
Art. 10

Het innen van de belasting

1 De

belasting-periode betreft een kalenderjaar
2 De rekening voor de vaste bedragen (forfaits) wordt jaarlijks verstuurd.
Art. 11

Betaling

Deze wettelijk verplichte belasting moet tegelijkertijd met de aangifte van het aantal
overnachtingen betaald worden, of op z’n laatst 30 dagen na kennisgeving van de rekening.
1

De aangifte van het aantal overnachtingen (aankomstbulletin of ander bewijs) moet op zijn
laatst 10 mei voor het winterseizoen en 10 november voor het zomerseizoen plaatsvinden.
2

3 In

geval van niet betaling of niet binnen de gestelde termijn, zullen er extra kosten gerekend
worden voor herinneringen, dagvaarding of vervolging. Ook zal er in dat geval een rente
berekend worden.
Art. 12

Belastingaanslag van ambtswege

1 Wanneer

de schuldenaar van een belasting de elementen niet kenbaar maakt die nodig zijn
voor de belastingheffing of de belastingsom niet tijdig betaalt en aan een sommatie geen
gevolg wordt gegeven, gaat de gemeenteraad over tot een belastingaanslag van ambtswege.
Deze heffing is gelijk aan een vonnis in de zin van artikel 80 van de federale wet inzake
vervolging voor schulden en faillissement.
De belastingaanslag van ambtswege moet zo goed mogelijk de situatie weergeven van de
aan deze belasting onderworpen schuldenaar.
2

Art. 13

Verwijzing

De bepalingen van de kantonnale wet inzake toerisme van 9 februari 1996 en de ordonnantie
van de wet inzake toerisme van 10 december 2014 zijn aanvullend van toepassing op dit
reglement.

Art. 14

Verandering

Dit
reglement
kan
alleen
veranderd
worden
met
instemmng
van
een
gemeenteraadsvergadering van de 3 betrokken gemeentes en daaraan voorafgaande
consultaties van de betrokken groepen.

Art. 15

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van dit reglement kan pas plaats vinden na de goedkeuring tijdens de
gemeentevergaderingen van de 3 betrokken gemeentes en opvolgende bekrachtiging van de
kantonnale raad (conseil d’état).
1

2 De

gemeenteraad besluit om dit reglement op 01.01......... in te laten gaan.

Goedgekeurd door de gemeenteraad op .........
Aangenomen door de gemeentevergadering op ........
Bekrachtigd door de kantonnale raad op ...........

Gemeente........

Burgemeester:

Gemeentesecretaris:

