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Vooraf 
Dit voorontwerp van ordonnantie heeft tot doel om de opschorting van betaling van de 
gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies, zoals deze werd ingevoerd door het 
bijzondermachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/005 van 16 april 2020 
houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch 
logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, te verlengen. 

Artikel 1 van dit besluit voorzag dat deze belasting niet verschuldigd was voor het gebruik van 
logieseenheden door toeristen tijdens de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. 

Omwille van de huidige en toekomstige economische impact van de COVID-19-crisis op de 
horecasector, heeft het ontwerp van ordonnantie tot doel om deze vrijstelling van 1 juli 2020 tot en 
met 31 december 2020 uit te breiden. 

Bijgevolg wordt de gewestelijke Belastingadministratie ertoe gehouden om de rectificatieprocedures 
niet toe te passen en om niet over te gaan tot de vaststelling van voornoemde belasting, hoewel de 
uitbaters nog steeds verplicht zullen zijn om het maandelijkse aangifteformulier in te vullen dat door 
de gewestelijke Belastingadministratie ter beschikking wordt gesteld, om zo een latere evaluatie van 
de werkelijke gevolgen van deze maatregel mogelijk te maken. 

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

1.1 Verlenging van de opschorting 

Brupartners neemt akte van de opschorting van betaling van de gewestbelasting op de inrichtingen 
van toeristisch logies. 

De representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de social-profitsector zijn 
van oordeel dat deze verlenging zou moeten bijdragen tot de consolidatie van de financiële situatie 
van deze inrichtingen en tot het behoud van de werkgelegenheid die deze bieden. 

1.2 Verdere verlenging 

De representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de social-profitsector 
juichen deze verlenging toe. Niettemin vestigen ze de aandacht van de Regering op het feit dat er zich 
in de komende maanden een tweede pandemische golf zou kunnen voordoen. Indien een dergelijke 
hypothese zou worden bewaarheid, verzoeken de representatieve organisaties van de werkgevers, 
de middenstand en de social-profitsector de Regering om een tweede verlenging van deze 
opschorting van betaling tot na 31 december 2020 te overwegen. Bovendien herhalen de 
representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de social-profitsector dat een 
dergelijke maatregel het belang voor de Regering niet zou kunnen uitwissen om een voorziening van 
directe financiële steun aan de Brusselse hotelinrichtingen te formuleren. Deze maatregel zou, zoals 
dit al werd voorgesteld, de vorm van een forfaitair bedrag per kamer kunnen aannemen. De 
representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de social-profitsector zijn van 
mening dat deze maatregel snel moet worden genomen om de sector te redden die nog geen 
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specifieke sectorale ondersteuning heeft genoten en die nochtans zwaar door de economische crisis 
is getroffen. De goedkeuring van deze maatregel mag niet afhangen van andere besprekingen 
betreffende andere sectorale aspecten, die geen betrekking hebben op het directe economische 
herstel van deze ondernemingen. 

De representatieve werknemersorganisaties betreuren het dat er over deze maatregel geen 
diepgaand voorafgaandelijk overleg met de Brusselse werkgevers- en vakbondsvertegenwoordigers 
van de horecasector werd gepleegd. Ze geven zich rekenschap van de gevolgen van de lockdown en 
de gezondheidscrisis voor de hotelsector, in het bijzonder in Brussel, en zijn zich ervan bewust dat er 
dringend maatregelen moeten worden genomen. Ze zijn echter van mening dat er over de 
maatregelen om de sector te beschermen en te herstructureren, ook teneinde een eventuele tweede 
lockdown-golf het hoofd te bieden, tussen alle sectorale actoren overleg moet worden gepleegd, met 
inbegrip van de werknemersvertegenwoordigers. De werkgroep die de ondertekenaars van het 
sectoraal kaderakkoord verenigt en die door Brupartners in het kader van diens sectorale facilitatie-
opdracht wordt bijgestaan, lijkt hen het geschikte kader voor een dergelijk overleg. 

Ook Brupartners wil de mogelijkheid hebben om zich over de sectorale herstelmaatregelen uit te 
spreken. 

* 
* * 
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