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BEREKENINGSMETHODE 

(in geval van twijfel prevaleert het Franstalig reglement) 

 

Om de bedragen van de toeristenbelasting te bereken en, heeft het intergemeentelijk bestuur 
zich gebaseerd op verschillende statistieken en bes chikbare cijfers. De uitleg van de 
berekeningsmethode volgt hieronder. 

 

1. Berekeningswijze 
 
De toeristenbelasting per nacht is vastgesteld op CHF 3.00 (volwassene) en CHF 1.50 
(kind). Dit bedrag is de basis van het forfaitaire bedrag. De forfaitaire belasting wordt 
berekend n.a.v. het aantal vierkante meters van de woning, vermenigvuldigd met een 
gemiddeld bedrag, liggend tussen de CHF 10.00 en CHF 8.00. 
 
Er is een voordeelformule voor bijzondere gevallen: y = 10 – (x-20)/100 , wetende dat y gelijk 
is aan de kosten per m2 in franken en x is gelijk aan de grootte van de woning in m2. 
 
 

2. Forfaitaire belasting – gebruik van de woning 
 
Het gemiddelde gebruik van een woning is vastgesteld op 60 dagen per jaar. Dit cijfer is 
verkregen n.a.v. aanmeldingen van eigenaren van tweede huizen bij de gemeentes. (Val 
d’Illiez : 71 dagen en Champéry : 80 dagen) en danzij een opiniepeiling, uitgevoerd door het 
bedrijf tikiCheck Sàrl in 2015/16, waaruit bleek dat het gemiddelde gebruik 74 dagen 
bedroeg. 

 

3.  Forfaitaire belasting – de capaciteit van het v erblijf (het aantal kamers en de 
oppervlakte in vierkante meters) 

 
 

  
Gemiddelde oppervlakte 
 (in vierkante meters)           

  Totaal 
Woning met ……..kamers 

        

    1 2 3 4 5 6+ 

                
Zwitserland 99 36 58 79 105 137 176 

  
 

  
Wallis 92 30 53 77 105 136 174 

                
     Bron: Federaal bureau voor statistieken, StatBL- van 31.12.2015 
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4. Forfaitaire belasting-Overnachtingscapaciteit (a antal bedden per kamer) 

 
    
  
   
 

Bron : gemeentelijk kadaster (2017) 
 
 

5. Forfaitaire belasting – verhouding „volwassenen/ kinderen“ 
 
Het forfait houdt rekening met het verschil in gebruik van een woning door volwassenen          
(CHF 3.00 per nacht) of kinderen (CHF 1.50 per nacht). Volgens de aangiftes bij de VVV‘s van 
de forfaits van de eigenaren van tweede huizen ligt de verhouding van volwassenen/kinderen 
alsvolgt : 88% volwassenen en 12% kinderen (voor het jaar 2016), afgerond voor de berekening 
op 85% volwassenen en 15% kinderen. 

 

6. Forfaitaire belasting – kostentabel 
 
Gebaseerd op bovengenoemde punten, wordt de kostentabel als volgt samengesteld door het 
bestuur: 

 
De complete kostentabel staat gedetailleerd in het dokument „Reglement TS-Kostentabel“. Het 
bedrag van de belasting kan oplopen tot maximum 220 m2 (CHF 1‘760.00). 
 

7. Kontakt 

Système Touristique de la Vallée d’Illiez 
Place du Village 5 
1873 Val-d’Illiez 
 
reglement-ts@stvdi.ch 

 

 

Kamers  Bedden  Gem. Opp. In m 2 

1 2 30 

2 3 53 

3 4 77 

4 6 105 

5 8 135 

6+ 10 174 

  Kamers  Bedden  Gem. Opp. In m 2 

1 2 29 

2 3 51 

3 4 74 

4 6 98 

5 8 125 

6+ 10 157 

Gem. Opp. in m 2 Kosten per m² in CHF  Prijs van het forfait in CHF  

29 CHF 9.91 CHF 287.00 

51 CHF 9.69 CHF 494.00 

74 CHF 9.46 CHF 700.00 

98 CHF 9.22 CHF 904.00 

125 CHF 8.95 CHF 1’119.00 

157 CHF 8.63 CHF 1’355.00 

Bron : OFS (2015) 

Het aantal bedden per m2 op 
het grondgebied van de hele 
vallei komt overeen met de 
rechtse tabel 
 


