
 

Uittreksel uit de notulen van de 

GEMEENTERAAD van 15 juli 2013 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Luc Vanassche, schepenen; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

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, Yves Goemaere, Christine Desmet, 

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

Christiana Deprez, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

  

Onderwerp: Goedkeuring gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting 

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

leegstand. 

Bevoegdheid 

Artikel 42 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. 

- 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. 

- Gemeentelijk reglement voor het opmaken van de inventaris leegstaande woningen en/of gebouwen van 

25 februari 2013. 

- Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen werd een onderzoek naar bezwaren geopend 

op 28 juni 2013 en gesloten op 12 juli 2013  voor het heffen van een belasting op gebouwen en/of 

woningen die opgenomen zijn in het register leegstand voor de  aanslagjaren 2014 t.e.m. 2016 – vanaf 1 

januari 2014 



Motivering 

Volgens artikel 3.2.17 van het decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 kan de gemeente de 

leegstand van gebouwen en woningen bestrijden op haar grondgebied. Met dat oogmerk is de 

gemeenteraad gemachtigd tot het heffen van een leegstandsheffing op gebouwen en woningen die zijn 

opgenomen in het leegstandsregister. 

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) 

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

Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte 

Desmet, Sem Vanhessche) 

  

Enig artikel: 

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

zijn in het register leegstand wordt als volgt vastgesteld: 

Inleidende bepalingen en definities 

Artikel 1  

1° Administratie:  

De gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van 

de inventarissen en het leegstandregister. 

2° Beveiligde zending: 

Aangetekend schrijven, een afgifte tegen ontvangstbewijs, elk ander door de Vlaamse regering toegelaten 

betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld. 

3° Gebouw: 

Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen bevat, met uitsluiting van 

bedrijfsruimten zoals vermeld in artikel 2, 1) van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter 

bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen. 

4° Leegstaand gebouw: 

Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd wanneer meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet 

overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van tenminste 12 

opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het 

gebouw. 

De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor een gebouw of voor gedeelten daarvan 

afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin van artikel 4.2.2. van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening of milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 

betreffende de milieuvergunning. 

Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk uit 

een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw, 

voorafgaand aan het vermoeden van leegstand zoals blijkt uit aangiften, akten of bescheiden. 

Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor economische activiteit, zoals bedoeld in artikel 2 van het 

decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 

leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de 

oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont, er zijn 

hoofdverblijfplaats heeft en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. 



De bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet van 19 april 1995 en 

latere wijzigingen houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten zijn niet onderworpen aan deze gemeentelijke inventarisatie. 

5° Woning: 

Elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of 

alleenstaande. 

6° Leegstaande woning: 

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van 12 opeenvolgende 

maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met: 

 hetzij de woonfunctie; 

 hetzij elke door de Vlaamse regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel 

 gebruik van de woning met zicht meebrengt. 

7° Zakelijk gerechtigde: 

De houder van één van volgende zakelijke rechten: 

 volle eigendom; 

 het recht van opstal of van erfpacht; 

 het vruchtgebruik. 

8° Administratieve akte: 

Bij elke vaststelling van leegstand wordt een administratieve akte opgemaakt. Deze akte bestaat uit: 

 Een beschrijvend verslag van de indicaties van leegstand; 

 Een fotodossier ter staving van de leegstand; 

 Het besluit van het College van burgemeester en schepenen dat het gebouw of de woning wordt 

 opgenomen in het leegstandregister. 

9° Inventarisatiedatum: 

De datum waarop het gebouw en/of de woning voor de eerste maal wordt opgenomen in het 

leegstandregister of, zolang het gebouw en/of de woning niet uit de inventaris is geschrapt, het ogenblik van 

het verstrijken van elke nieuwe periode van 12 maanden vanaf de datum van eerste inschrijving. 

Belastbare grondslag 

Artikel 2  

Conform artikel 3.2.17 van het decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 kan de gemeente de 

leegstand van gebouwen en woningen bestrijden op haar grondgebied. Met dat oogmerk is de 

gemeenteraad gemachtigd tot het heffen van een leegstandsheffing op gebouwen en woningen die zijn 

opgenomen in het leegstandsregister. 

Voorliggende reglementering wijkt af van de bepalingen in de artikelen 3.2.19 tot en met 3.2.21 van het 

decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009. Derhalve zijn deze artikelen niet van toepassing. 

Artikel 3 

§1. De gemeentelijke leegstandsheffing op gebouwen en woningen bezwaart gebouwen en woningen die 

gedurende 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister. 

§2. Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de heffing jaarlijks 

verschuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 12 maanden vanaf de datum 

van de eerste verjaardag. 

Belastingplichtige 

Artikel 4 

§1. De belastingplichtige is diegene die op het ogenblik van de opname van het gebouw of de woning in het 

leegstandregister zakelijk gerechtigde (eigenaar in volle eigendom, houder van een opstalrecht, houder van 

het recht op erfpacht of vruchtgebruiker) is van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning.  



§2. Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandregister is geschrapt, is de zakelijk gerechtigde, 

zoals vermeld in artikel 4, §1, op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt, de 

heffingsplichtige voor de nieuwe heffing. 

§3. Indien er meerdere heffingsplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de 

verschuldigde heffing. 

Overdracht van een zakelijk recht 

Artikel 5 

§1. In voorkomend geval stelt de houder van het zakelijk recht, voorafgaand aan de overdracht, de 

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

vruchtgebruik, in kennis van de opname van het gebouw of de woning in het register leegstand. 

§2. Diegene die het zakelijk recht overdraagt, bezorgt binnen de maand na het verlijden van de authentieke 

overdrachtsakte, de gemeentelijke administratie in kennis van de overdracht, de datum ervan en de 

identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar. 

Berekening van de belasting 

Artikel 6 

Op datum van de inventarisatie is er geen belasting verschuldigd. De eerste heffing is verschuldigd vanaf de 

eerste verjaardag van de inventarisatiedatum. Behoudens eventuele vrijstelling zijn volgende heffingen van 

toepassing:  

 Eerste verjaardag van inventarisatiedatum:    2.000,00 euro 

 Tweede verjaardag van inventarisatiedatum:    2.500,00 euro 

 Derde verjaardag van inventarisatiedatum:    3.000,00 euro 

 Alle verjaardagen volgend op 3e verjaardag van inventarisatiedatum: 3.000,00 euro 

Vrijstellingen 

Artikel 7 

De houder van een zakelijk recht wordt vrijgesteld van belasting indien: 

1° de natuurlijke persoon die (mede)eigenaar en laatste bewoner is van de woning 

 in een erkende ouderenvoorziening verblijft 

 voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling 

 of zich in een vergelijkbare situatie bevindt waarbij overmacht kan worden bewezen 

Deze vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de inventarisatiedatum 

 

2° de woning of het gebouw minder dan 1 jaar in het bezit is van de zakelijk gerechtigde, te 

rekenen vanaf de datum van de notariële akte. De datum van de feitelijke eigendomsoverdracht is 

hierbij bepalend (geregeld via authentieke akte of desgevallend via een verkoopovereenkomst die 

meteen de volledige eigendomsoverdracht regelt). 

Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten waarin de vroegere of nieuwe houder van het zakelijk 

recht participeert, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10 procent van het 

aandeelhouderschap. 

 

3° indien 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. 

Als de belastingplichtige binnen een termijn van 2 maanden na kennisgeving van de administratieve 

akte een niet-vervallen stedenbouwkundige vergunning voorlegt die dateert van vóór de 

kennisgeving, op basis waarvan de eerste inventarisatie van het gebouw en/of de woning gebeurt, 

dan gaat de vrijstelling in op de inventarisatiedatum. 



De periode van vrijstelling duurt 1 jaar. Op basis van een gemotiveerde schriftelijke vraag gericht 

aan de administratie kan de houder van het zakelijk recht uitzonderlijk een verlenging van de 

vrijstelling verkrijgen van 4 keer 1 jaar. Deze aanvraag moet uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken 

van de vrijstellingsperiode aangevraagd worden en vermeldt de gegronde reden waarom de werken 

desgevallend nog niet konden aangevat of afgewerkt worden. De administratie doet uitspraak over 

de gegrondheid van de aanvraag. 

 

4° de houder van het zakelijk recht  

 een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen erkend is 

 het OCMW is 

 de gemeente is 

 een autonoom gemeentebedrijf is. 

 

5° de gebouwen en/of woningen: 

 liggen binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 

onteigeningsplan.  

 liggen binnen de grenzen van een onteigeningsplan dat wordt voorbereid. Voor deze 

woningen en/of gebouwen zal dan ook geen stedenbouwkundige vergunning meer 

afgegeven worden. 

 die krachtens het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- 

en dorpsgezichten zijn beschermd als monument en waarvoor bij de bevoegde overheid 

een ontvankelijk verklaard restauratie-premie-dossier werd ingediend. De vrijstelling 

geldt gedurende de termijn van de behandeling van het restauratie-premie-dossier. 

 zijn getroffen door een ramp, die zich heeft voorgedaan onafhankelijk van de wil van de 

belastingplichtige. De vrijstelling geldt gedurende een periode van 2 jaar volgend op de 

datum van de ramp. 

 waarvan het effectief gebruik onmogelijk is omwille van een verzegeling in het kader van 

een strafrechtelijk onderzoek, vanaf het begin van de onmogelijkheid tot effectief 

gebruik tot 2 jaar na het einde van de onmogelijkheid. 

 waarvan het effectief gebruik onmogelijk is omwille van een expertise in het kader van 

een gerechtelijk procedure, vanaf het begin van de onmogelijkheid tot effectief gebruik 

tot 2 jaar na het einde van de onmogelijkheid. 

 waarvan het effectief gebruik onmogelijk is omwille van een andere procedure die het 

effectief gebruik van het pand onmogelijk maakt, vanaf het begin van de onmogelijkheid 

tot effectief gebruik tot 2 jaar na het einde van de onmogelijkheid. 

Artikel 8 

§1. Voor het bekomen van een vrijstelling van belasting, moet de zakelijk gerechtigde(n) een gemotiveerd 

verzoekschrift indienen bij het College van burgemeester en schepenen. Dit verzoekschrift dient te worden 

betekend door middel van een beveiligde zending. 

§2. Het College van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het verzoek tot het verkrijgen van een 

vrijstelling en betekent deze beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van 60 dagen, ingaand de 

dag na deze van de betekening van het verzoekschrift. De uitspraak wordt aan de indiener van het 

verzoekschrift per beveiligde zending betekend. 

Inkohiering 

Artikel 9 



§1. De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het College van burgemeester en schepenen 

beschikt. 

§2. De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt 

door het College van burgemeester en schepenen. 

§3. De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Procedure 

Artikel 10 

§1. Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en de gemeentebelastingen is op de gemeentelijke leegstandsheffing op gebouwen en woningen 

van toepassing. 

Bezwaar tegen de belasting 

Artikel 11 

§1. De belastingschuldige kan tegen de belasting een bezwaarschrift indienen bij het College van 

burgemeester en schepenen, die handelt als administratieve overheid. 

§2. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 

verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 

op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

§ 3. Het College van burgemeester en schepenen stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van 

het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en anderzijds naar de 

financieel beheerder.  

§ 4. 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. 

§ 5. Als de belastingschuldige dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de belastingschuldige 

uitgenodigd worden op een hoorzitting. In voorkomend geval deelt het College van burgemeester en 

schepenen aan de belastingschuldige de datum van de hoorzitting mee waarop het bezwaarschrift 

behandeld zal worden, evenals de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden. Die 

mededeling moet ten minste vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting plaatshebben. 

De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastingschuldige aan het College van burgemeester en 

schepenen schriftelijk worden bevestigd ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting. De 

belastingschuldige wordt gehoord door het College van burgemeester en schepenen. De belastingschuldige, 

de burgemeester en de secretaris ondertekenen het proces-verbaal van het verhoor. 

§ 6. 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 aangetekende brief 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. 

Aanvang 

Artikel 12 

Dit reglement vangt aan op 1 januari 2014 en loopt gedurende een periode van 3 jaar. 



 

 Namens de Gemeenteraad  

(get.) Jan Vanlangenhove 

gemeentesecretaris 

 (get.) Marc Doutreluingne 

burgemeester 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 26 november 2015 

 

Jan Vanlangenhove 

 

 Marc Doutreluingne 

gemeentesecretaris  burgemeester 

 


