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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering houdende diverse maatregelen 
met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van 

toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de 
COVID-19 

 

 

 

Aanvrager Minister Sven Gatz 

Aanvraag ontvangen op 30 april 2021 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie – Werkgelegenheid – Fiscaliteit - 

Financiën  

Advies aangenomen door de Plenaire 

vergadering op 

20 mei 2021 
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Vooraf 
Dit voorontwerp van ordonnantie gaat over tot de verlenging van de opschorting van de betaling van 

de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies omwille van de Covid-19-

gezondheidscrisis. Dit was oorspronkelijk beslist in het kader van het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering met bijzondere machten van 16 april 2020 (nr. 2020/005) betreffende de 

belasting op de inrichtingen van toeristisch logies. Deze opschorting werd verlengd door de 

ordonnantie van 29 oktober 2020, evenals door het besluit van 7 januari 2021 teneinde met de tweede 

en derde golf van de Covid-19-pandemie rekening te houden.    

De verschillende besluiten en ordonnanties hebben tot gevolg gehad dat deze belasting niet 

verschuldigd was voor de bezetting van logieseenheden door toeristen tijdens de periode van 1 januari 

2020 tot 30 juni 2021. 

Omwille van de huidige en toekomstige impact van de Covid-19-crisis op de horecasector gaat het 

voorontwerp van ordonnantie over tot de verlenging van deze vrijstelling van 1 juli 2021 tot 31 

december 2021. 

Het gewestelijk fiscaal Bestuur is er bijgevolg toe gehouden om niet tot de toepassing van de 

procedures van rechtzetting noch tot de vaststelling van deze belasting over te gaan.  

Advies 
Brupartners neemt akte van de verlenging van de opschorting van de betaling van de gewestelijke 

belasting op de inrichtingen van toeristisch logies. 

Brupartners zou het nuttig vinden om te beginnen nadenken over de oprichting van een 

solidariteitsfonds dat met de opbrengsten van de belasting op inrichtingen van toeristisch logies wordt 

gevoed, om zo de gevolgen van crisissen te kunnen opvangen. 
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