
 

Uittreksel uit de notulen van de 

GEMEENTERAAD van 23 maart 2015 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, 

Luc Vanassche, schepenen; 

Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, 

Freddy Van Herpe, Dirk Vanluchene, Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, 

Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Bart Dewaele, 

Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche, Christiana Deprez, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Yves Goemaere, raadslid 

  

  

Onderwerp: Aanpassing gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting 

op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het register 

leegstand. 

Bevoegdheid 

Artikel 42, 43 en 145 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

Juridische grond 

- Artikel 162 van de Belgische Grondwet. 

- Artikel 186 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

- Artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

- Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en latere wijzigingen. 

- Decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers van 4 februari 

1997. 

- Decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009, artikelen 3.2.17 tot 3.2.29. 

- Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en de 

gemeentebelastingen van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het 

leegstandregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 

betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen, artikel 3. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende goedkeuring gemeentelijk reglement voor 

het opmaken van de inventaris leegstaande woningen en/of gebouwen, gewijzigd bij besluit van de 

gemeenteraad van 23 maart 2015. 

- Besluit van de gemeenteraad van 15 juli 2013 betreffende goedkeuring gemeentelijk reglement voor het 

heffen van een belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het register leegstand. 

  



Motivering 

Het gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen 

zijn in het register leegstand wordt aangepast om tegemoet te komen aan een aantal onduidelijkheden die 

in het basisreglement opdoken. 

BESLUIT 

14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc 

Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De 

Jonckheere, Freddy Van Herpe, Christiana Deprez) 

12 STEMMEN TEGEN (Dirk Vanluchene, Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, Sabine Poleyn, Isabelle 

Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem 

Vanhessche) 

Artikel 1  

Goedkeuring te verlenen tot aanpassing van volgende artikelen van het gemeentelijk reglement voor het 

heffen van een belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het register leegstand, 

vastgesteld in zitting van 15 juli 2013: 

 Artikel 1 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 

De definities uit het Decreet Grond- en Pandenbeleid, de Vlaamse Wooncode, het kamerdecreet en 

de gemeenteraadsbeslissing van 23 maart 2015 in verband met het gemeentelijk reglement voor de 

inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand 

zijn van toepassing. 

Voor de toepassing van dit belastingreglement hebben de volgens begrippen de hier weergegeven 

inhoud: 

 Elke andere woongelegenheid: 

Een studio of appartement in een groter gebouw. 

 Renovatienota: 

Een nota die bestaat uit: 

o Een overzicht van welke stedenbouwkundige, niet-vergunningplichtige, werken 

worden uitgevoerd. 

o Een gedetailleerd tijdschema waarin wordt aangegeven binnen welke periode de 

werken zullen worden uitgevoerd en waaruit blijkt dat binnen een periode van 

maximaal vier jaar een woning of gebouw gebruiksklaar wordt gemaakt. 

o Een gedetailleerd bestek van een geregistreerd aannemer of van de 

belastingplichtige zelf indien deze zelf de werken zal uitvoeren. 

o Plan of schets en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te renoveren 

gedeelte en, indien van toepassing, een akkoord van de mede-eigenaars. 

 Artikel 5 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 

§1. In voorkomend geval stelt de overdrager van het zakelijk recht of de notaris de verkrijger van 

het volle eigendomsrecht, of van het recht van opstal, of van erfpacht of van vruchtgebruik, 

voorafgaand aan de overdracht in kennis van de opname van het goed in het leegstandregister.  

§2. De overdrager van het zakelijk recht of de notaris stelt per beveiligde zending de gemeentelijke 

administratie binnen de maand na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de 

overdracht, de datum ervan en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar. 

 Artikel 7, 3° wordt gewijzigd en luidt als volgt: 



de zakelijk gerechtigde een stedenbouwkundige vergunning voorlegt waaruit blijkt dat de nodige 

renovatiewerken zullen worden uitgevoerd. De vrijstelling gaat in vanaf de datum van toekenning 

van de stedenbouwkundige vergunning. De periode van vrijstelling duurt 4 jaar. 

Deze vrijstelling kan slechts eenmaal ingeroepen worden ongeacht het aantal dergelijke 

stedenbouwkundige vergunningen. 

 Artikel 7, 4° wordt toegevoegd en luidt als volgt: 

het gebouw of de woning gerenoveerd wordt blijkens een gedateerde en ondertekende 

renovatienota waaruit blijkt dat de woning, het gebouw of de andere woongelegenheid bewoonbaar 

wordt gemaakt, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van 

vier jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de renovatienota. 

Deze vrijstelling kan slechts eenmaal ingeroepen worden ongeacht het aantal renovatienota’s. 

 Artikel 11, §4 wordt toegevoegd en luidt als volgt: 

Zolang de indieningstermijn van drie maanden niet verstreken is, kan een vervangend 

bezwaarschrift worden ingediend, waarbij het eerder ingediende bezwaarschrift als ingetrokken 

wordt beschouwd. 

 Artikel 11, §5 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 

Om de behandeling van het bezwaarschrift te verzekeren, beschikt het College van burgemeester en 

schepenen over de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en de gemeentebelastingen 

van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

Artikel 11, §7 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 

Het College van burgemeester en schepenen doet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen 

vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen 

omklede beslissing. Die termijn van zes maanden wordt met drie maanden verlengd als de betwiste 

aanslag ambtshalve werd gevestigd. 

Het College van burgemeester en schepenen kan bij zijn beslissing de betwiste belasting niet 

vermeerderen. 

De beslissing van het College van burgemeester en schepenen wordt met een beveiligde zending 

betekend aan de belastingschuldige en wordt tevens ter kennis gebracht van de financieel 

beheerder. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie waarbij een beroep kan worden ingesteld, 

evenals de ter zake geldende termijn en vormen. 

De beslissing van het College van burgemeester en schepenen is onherroepelijk wanneer het beroep 

niet tijdig bij het College van burgemeester en schepenen is ingesteld. 

 Artikel 12 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 

De nieuwe regeling wordt ingevoerd met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 

 Artikel 13 wordt toegevoegd en luidt als volgt: 

Dit reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

 Artikel 14 wordt toegevoegd en luidt als volgt: 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid en aan Wonen-Vlaanderen toegezonden voor 

verder gevolg. 

Artikel 2 

De nieuwe regeling wordt ingevoerd met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 

Artikel 3 

De overige artikelen te bevestigen zoals beschreven in de gemeenteraadsbeslissing van 15 juli 2013. 

  



Artikel 4 

Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid en aan Wonen-

Vlaanderen toegezonden voor verder gevolg, overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet. 

 

 Namens de Gemeenteraad  

(get.) Jan Vanlangenhove 

gemeentesecretaris 

 (get.) Marc Doutreluingne 

burgemeester 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 26 november 2015 

 

Jan Vanlangenhove 

 

 Marc Doutreluingne 

gemeentesecretaris  burgemeester 

 


