Gemeentelijke Regeling van de toeristenbelasting (taxe de séjour)

TER INFORMATIE
(in geval van twijfel prevaleert het Franstalig reglement)
Met het oog op de verdere ontwikkeling van het regionale tourisme in de vallei „Val d’Illiez“,
hebben de gemeentes van Troistorrents-Morgins, Val d’Illiez- Champoussin-Les Crosets en
Champéry besloten hun systeem voor de toeristenbelasting te harmoniseren, teneinde de
procedures te vereenvoudigen en te voldoen aan de kantonnale wet aangaande tourisme. In lijn
met de gedefinieerde strategie met betrekking tot het tourisme, dienen de gemeentes, in overleg
met de betrokken partijen, de financiering van het toeristische aanbod (animatie, ontvangst,
infrastructuur) te harmoniseren teneinde hun attractiviteit op lange termijn te behouden en de
organisatie verder te professionaliseren. Een door de gemeenteraden en door de
gemeentevergaderingen van de drie betrokken gemeentes goedgekeurd reglement zal zonder
contra-indicatie van het Walliser staatsbestuur, normaal gesproken in werking treden per 1
januari 2018.

1. Principe
Een toeristenbelasting wordt in rekening gebracht voor gasten die één of meerdere nachten
doorbrengen op het grondgebied van de gemeente Troistorrents, wat voor type onderkomen de gast
ook kiest.
Deze belasting wordt geheven volgens de bepalingen van het gemeentelijke reglement betreffende de
toeristenbelasting.
De opbrengst van de toeristen-belasting wordt gebruikt in het belang van hen die deze tax betalen en
draagt met name bij aan :
a) De exploitatie van de ontvangst- en informatiediensten (VVV‘s of „info-points“) als ook een
commerce platform, beheerd door REGION DENTS DU MIDI SA ;
b) Plaatselijk entertainment (van wekelijks terugkerende animatie tot grootse evenementen) ;
c) Het creëren en exploiteren van toeristische, culturele en/of sportieve faciliteiten (wandelpaden,
mountainbike-paden, sneeuwracket-wandelpaden, openbaar vervoer, enz.).
Er zijn zowel gratis als betaalde faciliteiten en animaties, aangezien de toeristenbelasting niet alle kosten
kan dekken.

2. Toeristenbelasting per nacht voor zakelijke uitbaters
Personen die beroepshalve verhuren (hotels, B&B, campings, verhuuragentschappen, enz.) - behalve
de agenten die tweede huizen doorverhuren – rekenen toeristenbelasting aan hun gasten. De tarieven
zijn als volgt :
CHF 3.00 per volwassene per nacht en CHF 1.50 per kind per nacht
De gasten die in een berghut verblijven, betalen CHF 2.00 per persoon per nacht en CHF 1.00 per kind
per nacht.
Dit bedrag wordt afgedragen voor de financiering en verbetering van bovengenoemde prestaties.
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3. Vast bedrag (forfait) voor de toeristenbelasting voor eigenaars van tweede
huizen
Alle tweede huis eigenaren in één van de gemeentes van het „Val d’Illiez“, zijn wettelijk verplicht een
vast jaarbedrag (forfait) te betalen, i.p.v. de toeristenbelasting per nacht. Dit teneinde de administratieve
handelingen en controle te vereenvoudigen. ALLE overnachtingen zijn in dit bedrag inbegrepen, dus
ook eventuele verhuur aan derden. Het bedrag is gebaseerd op kadastrale gegevens, al naar gelang
de oppervlakte van het verblijf als ook de potentiële capaciteit. Het houdt tevens rekening met een
gemiddelde bezetting van 50 dagen per jaar.
Het bedrag per m2 is vastgesteld op CHF 6.50 tot CHF 8.50, al naar gelang de grootte van de woning.
Een voordeel-formule is mogelijk in uitzonderlijke gevallen (y= 8.50-(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.
Een eigenaar kan een toeristenbelasting per nacht vragen aan zijn huurders/gasten. Het bedrag blijft
voor hem.

4. Vrijstellingen/uitzonderingsgevallen
In de volgende gevallen wordt vrijstelling van het betalen van de toeristenbelasting per nacht verleend:
a) Ingezetenen van de gemeente (dus degenen die vnl. woonachtig zijn in die gemeente) ;
b) Familie van de ingezetenen die in de woning van de ingezetenen verblijven (d.w.z. alle
familieleden van de grootouders van de ingezetenen, als ook de aangetrouwden) ;
c) Kinderen onder 6 jaar (half tarief voor kinderen van 6 – 17 jaar) ;
d) Leerlingen en studenten die onderwijs volgen in door het kanton erkende en gesubsidieerde
onderwijs-instellingen, gedurende het schooljaar ;
e) Enkele speciale gevallen (gepensioneerden, openbare veiligheid- en beschermingsdiensten, de
organisatie „Jeunesse et Sports“).

5. MULTIPASS
De voordeelkaart „MULTIPASS“ (belangrijkste zomer-attractie) wordt aan alle gasten aangeboden.
•

Het betalen van de toeristenbelasting per nacht aan zakelijke uitbaters (zie boven) geeft recht
op een MULTIPASS voor het aantal dagen van het verblijf.

•

Het betalen van de forfaitaire toeristenbelasting geeft recht op een bepaald aantal SEIZOENSMULTIPASSEN, al naar gelang de capaciteit van de woning.

(de details betreffende dit aanbod zullen later bekend gemaakt worden).

6. Diversen
Door middel van het betalen van de toeristenbelasting draagt de gast bij aan de ontwikkeling van het
toerisme van de betreffende gemeente en van de „REGION DES DENTS DU MIDI“, hij respecteert de
wet en profiteert van aantrekkelijke aanbiedingen die bijdragen aan een aangenaam verblijf.

7. Kontakt
Commission intercommunale sur les taxes touristiques à adresser aux administrations communales
de Troistorrents, Val-d’Illiez ou Champéry.
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