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Teugheis, Karl Theerens, Marcel Claes, gemeenteraadsleden
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Afwezig met kennisgevmg: Charlotte Pittevils, gemeenteraadslid

Finanden - Reglement voor registratie en belasting van verwaarloosde woningen
en gebouwen 2020-2025: Vaststeliing
De raad,
In openbare zitting vergaderd.
Samenvattmg
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2020-2025 een reglement
vast te stelfen van verwaarloosde woningen en gebouwen waarin volgende tarieven worden
voorzien:
1. € 2000 voor een verwaarloosde wonmg of gebouw.
2. De belasting wordt vermeerderd met € 2000 per bijkomende termijn van twaalf
maanden dat een woning of gebouw onafgebroken in het register van verwaarloosde
woningen en gebouwen opgenomen staat, met een maximum van € 10.000.
Voorgeschiedenis
•
•

•

11 /02/2009: De oprichtmg van de interlokale vereniging 'Wonen langs Dijle en Nete'
met als doei het gemeenteiijk woonbeleid te ondersteunen.
31/03/2010: De gemeenteraad beslist tot deelname aan de interlokale vereniging
'Wonen langs Dijle en Nete', keurt de overeenkomst goed, gaat akkoord met de
mhoud van het project 'lokaal woonbeleid' en beslist om de nodige budgetten vrij te
maken in het jaarlijks budget.
26/06/2019: De gemeenteraad keurt het subsidiedossier 2020-2025 voor de
intergemeentelijke samenwerking 'Wonen langs Dijle en Nete' goed.

Feiten en context
Het bestnjden van verwaarloosde woningen en gebouwen is sinds 01/01/2017 een
gemeentehjke bevoegdheid.
Vanaf 2020 is het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van
16/1 1/2018 van toepassing. Dit houdt in dat de gemeente zorgt voor een divers en
betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden. Het opsporen, registreren en
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aanpakken van verwaarloosde wonmgen en gebouwen is opgenomen in het subsidiedossier
van de intergemeenteiijke samenwerldng 'Wonen iangs Dijle en Nete'. De gemeenteraad
heeft dit dossier goedgekeurd op 26/06/2019.
luridische grond
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

De Grondwet, mzonderheid artikel 170,§3 en §4 betreffende de fiscale autonomie van
provincies en gemeenten.
Het Decreet van 22/12/1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begrotmg
1996 in het bijzonder de artikelen 24 en 25.
Het Decreet van 15/07/1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
Het Decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordenng en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten
van 30/05/2010 en 17/02/2012.
Het Decreet van 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Het Decreet van 14/10/2016 houdende wijzigmg van diverse decreten met betrekkmg
tot wonen.
Het Decreet van 23/12/2017 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen
omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvordermgen.
Het Decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald
o art. 40,§3 dat bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen
vaststelt en dat deze reglementen o.m. betrekkmg kunnen hebben op de
gemeentelijke belastmgen en retributies
o art. 41 / 14 dat bepaalt dat de bevoegdheid tot het vaststellen van
gemeentebelastingen en tot het vaststellen van de machtiging tot het heffen
van retributies en de voorwaarden ervan (inclusief verminderingen en
vrijstellmgen) tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad behoort.
Deze bevoegdheid kan m.a.w. niet aan het college van burgemeester en
schepenen worden toevertrouwd.
o art. 285 en volgende waarin de wijze van bekendmakmg van de reglementen
en verordenmgen van de gemeente wordt geregeld.
Het Besluit van de Vlaamse Regermg over het lokaal woonbeleid van 16/11 /2018.
Het Bestuursdecreet van 07/12/2018.
De Omzendbnef KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025
van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
De Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15/02/2019 betreffende de gemeentefiscahteit.
De overeenkomst met IGEMO van 18/12/2017 om deel te nemen aan de
intergemeenteiijke samenwerking Wonen Iangs Dijle en Nete waarbij IGEMO de
gemeente ondersteunt bij het organiseren en realiseren van het lokaal woonbeleid

Argumentatie
Het is wenselijk dat het op het grondgebied van de gemeente het beschikbare wonmgen- en
gebouwenbestand niet alleen gebruikt wordt, maar ook in goede staat blijft, omdat
verwaarlozing leidt tot verloedering, wat extra taken meebrengt voor de gemeente. Buurten
met een hoger onveiligheidsgevoel vragen een grotere mzet van politic of veiligheidsdiensten.
Verwaarlozing creeert een gevoel van onveiiigheid. Ook als verwaarloosde panden nog
gebruikt worden, zien ze emit alsof er nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Woningen en
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gebouwen in een goede staat zorgen daarentegen voor een levendigere omgeving en een
groter veiligheidsgevoei.
De Vlaamse en lokale overheden stoppen jaarhjks veel middelen in omgevingsaanleg en het
mooier en veiliger maken van straten en verkeersassen. Onder die omstandigheden is het
verantwoord om eigenaars van verwaarloosde wonmgen en gebouwen aan te spreken en
druk uit te oefenen zodat zij hun goed in emgszins goede staat houden.
Verwaarloosde wonmgen en gebouwen zf)n minder of niet bruikbaar voor hun functie. Ze
nemen ruimte in beslag, zonder dat ze optimaal benut zijn. De ecologische en
maatschappelijke druk om ruimte zuinig en zorgvuldig te gebruiken, neemt echter steeds toe.
Een gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden waarin de afbakening van
verwaarlozing en de procedure tot vaststellmg van verwaarlozing worden vastgesteld.
De strijd tegen de verwaarloosde wonmgen en gebouwen zal maar een effect hebben als de
opname in een verwaariozingsregister ook leidt tot een belasting.
De vrijstellingen van belasting zijn opgenomen omdat die het best aansluiten bij de noden en
het beleid van de gemeente.
Deze belasting helpt het fmancieel evenwicht van de gemeente te bewaren. Zij is billijk opdat
het op het grondgebied van de gemeente beschikbaar patnmonium voor wonen optimaal
benut wordt.
Bijzonderheden bij de besluitvorming
Stemming over de hoogdringendheid (en motivering van de hoogdnngendheid): met
eenparigheid van stemmen. Motivering van de hoogdringendheid: In het subsidiedossier voor
"Wonen longs Dijle en Nete" dat start vanaf 01/01/2020 is verwaarlozing opgenomen als een
activiteit die /n de gemeente Bonheiden worden opgenomen. Indien die niet wordt opgevolgd, heefi
dit bijgevolg dus ook finanaele consequenties en zullen er minder subsidies uitbetaald worden als
deze activiteit niet wordt uitgevoerd.

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel I - Stelt het reglement registratie en belasting van verwaarloosde won ingen en
gebouwen voor de aanslagjaren 2020-2025 als voIgt vast:
/. ALGEMEEN
Anikei I - Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder de volgende begrippen:
Bedrijfsruimte: de verzameiing van alle percelen waarop zich minstens een bedrijfsgebouw
bevindt, als een geheel te beschouwen en die toebehoren aan dezelfde eigenaar. Deze
verzameiing heefi een minima/e oppervlakte van 5 aren. Uitgesloten is het perceel waarop zich
een bedrijfsgebouw bevindt waarin de waning van de eigenaar een niet-afsphtsbaar onderdeel
uitmaakt en dat nog effectief wordt benut als verblijfplaats. De Vlaamse Regering bepaalt
onder welke voorwaarden een waning als afsphtsbaar van een bedrijfsgebouw kan worden
beschouwd. (Artikel 2,1 ° van het decreet van 1910411995 houdende maatregelen ter
bestnjdmg en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.)
Belastbare penode: iedere periode van twaalf opeenvolgende maanden van opname in het
register van verwaarloosde wonmgen en gebouwen.
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Belastingplichtige: degene die een zakelijk recht heeft op de wonmg of bet gebouw op bet
ogenblik van bet verschuldigd warden van de heffmg, d.i. de persoon op wiens naam de beffing
wordt ingekobierd.
Belastingschuldige: degene die de belasting moet betalen, dit is de belastingplichtige of zijn
rechtsopvolger.
Beroepsinstantie: bet beshssingsorgaan van de intergemeentelijke admimstratieve eenheid met
rechtspersoonhjkheid.
Beveihgde zending: een zendmg per aangetekende post, een elektroniscbe aangetekende
zending, hetzij een zending met afgifte tegen ontvangstbewijs.
Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat niet beantwoordt aan de defmitie van een waning
zoals bedoeld in dit reglement, dat zowel bet boofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met
uitsluiting van bedrijfsruimten, zoals gedefmieerd in dit artikel.
Intergemeentelijke administratieve eenheid: Intergemeentelijke Veremgmg voor Ontwikkelmg
van bet Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO) pubheke rechtspersoon die de vorm van een
dienstverlenende vereniging overeenkomstig bet decreet van 22/12/2017 over bet lokaal
bestuur beefi aangenomen.
Waning: elk onroerend goed of bet deel etvan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvestmg
van een gezm of alleenstaande,
Zakelijk gerechtigde: de bouder van een van de volgende zakehjke rechten:
• voile eigendom;
• recht van opstal of van erfpacht;

•
•

erfdienstbaarbeid; vrucbtgebruik;
recht van gebruik en bewoning.
Artikel 2 - Taakverdeling tot uitvoering
§1. De gemeente draagt, conform artikel 25 van bet decreet van 22/12/1995 boudende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, bet beheer van bet register van
verwaarloosde woningen en gebouwen over aan intergemeentelijke administratieve eenheid.
De intergemeentelijke administratieve eenheid voert alle taken daaromtrent uit waaronder bet
opsporen van verwaarlozing, bet administratief afhandelen en beshssen over opname in en
schrapping uit bet register, met inbegrip van bet administratief beroep tegen deze beslissmgen.
De door bet beshssingsorgaan van intergemeentelijke administratieve eenheid belaste
personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in
artikel 6 van bet decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de mvordering en de
geschillenprocedure van province- en gemeentebelastmgen.
§2. De gemeente is overeenkomstig bet decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van province- en gemeentebelastingen bevoegd voor bet
vestigen van een belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen en bet verlenen van
vrijstelling van deze belasting, evenals bet administratief bezwaar tegen de beslissmgen
hierover.
2. HET REGISTER VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN
Artikel 3 - Net register van verwaarloosde woningen en gebouwen
§1. De intergemeentelijke administratieve eenheid houdt voor de gemeente een register van
verwaarloosde woningen en gebouwen bij.
§2. In dit register warden minimaal de volgende gegevens opgenomen:

•
•

bet adres;
de kadastrale gegevens;

•

de identiteit en bet adres van de zakelijk gerechtigde;

•

bet nummer en de datum van de administratieve akte;
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• de toestand von verwaarlozing von de waning of het gebouw, inclusief het technisch verslag.
Anikei 4 - Vaststelfmg van verwaarlozing en ofjmaak van de administratieve akte
§1. Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als waning, wordt beschouwd ak verwaarloosd,
wanneer het emstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van vervai vertoont aan
buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschnjnwerk, kroonhjst
of dakgoten.
De verwaarlozing wordt vastgesteld aan de hand van een puntenverslag, zijnde het technisch
verslag in bijlage bij dit reglement.
De woning of het gebouw is verwaarloosd wanneer er mmstens 2 indicaties opgenomen zijn in
het technisch verslag en alle gebreken samen een emdscore opleveren van nvnimoal IS
punten.
Een gebrek van categone I geldt voor I punt, een gebrek van categorie 2 geldt voor 3 punten,
een gebrek van categorie 3 geldt voor 9 punten en een gebrek van categorie 4 geldt voor 15
punten.
§2. De mtergemeentelijke administratieve eenheid maakt op basis van voormelde indicaties en
een controle ter plaatse een genummerde administratieve akte op.. De vaststellingen warden
gestaafd met minstens een foto en een technisch verslag waarin de indicaties en puntenscore is
opgenomen.
Artikel 5 - Opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
§1. Door de opmaak van de administratieve akte overeenkomstig met artikel 4,§2 wordt een
verwaarloosde waning of een verwaarloosd gebouw opgenomen in het register van
verwaarloosde woningen en gebouwen op.
De datum van de administratieve akte geldt als datum van opname in het register van
verwaarloosde woningen en gebouwen.
§2. Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het register van leegstaande woningen
en gebouwen, kan eveneens warden opgenomen in het register van verwaarloosde woningen en
gebouwen.
Een woning die opgenomen is in de gewestehjke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare
woningen, kan eveneens warden opgenomen in het register van verwaarloosde woningen en
gebouwen.
Artikel 6 - Kennisgeving van de beshssing tot opname in het register van verwaarloosde woningen en
gebouwen
§1. De beslissing tot opname van de woning of het gebouw in het register van verwaarloosde
woningen en gebouwen wordt per beveihgde zendmg door de 'mtergemeentelijke
administratieve eenheid ter kennis gebracht aan de zakehjk gerechtigde(n) die bij de
mtergemeentelijke administratieve eenheid gekend zijn.
§2.De beslissing tot opname bevat:
• de genummerde administratieve akte met inbegrip van het technisch verslag;

•

informatie met betrekking tot:
o de gevolgen van de opname;
o de beroepsprocedure tegen opname in het gemeentelijk register van verwaarloosde
woningen en gebouwen;
o de mogelijkheid tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde

woningen en gebouwen;
o de mogelijkheid tot een vrijstelling van belasting.
Artikel 7 - Admimstratief beroep tegen de beslissing tot opname in het register van verwaarloosde
woningen en gebouwen
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§1. Op straffe van onontvankelijkheid kan de zakehjk gerechtigde, hetzij een persoon die
optreedt in naam en voor rekening van de zakelijk gerechtigde, per beveihgde zending en
binnen een termijn van deitig dagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van verzendmg van de besiissing tot opname, een administratief beroep indienen bij de
beroepsinstantie
§2. Het beroepschrifi bevat op straffe van onontvankelijkheid:

•
•

een datum;
de identiteit en het adres van de indiener;
een motivatie;

•
•

een handtekenmg van de zakehjk gerechtigde of de persoon die optreedt in naam en voor
rekening van de zakelijk gerechtigde.
En minstens de volgende gegevens bevatten:

•

•
•

het nummer van de admimstratieve akte;
het adres van de waning of het gebouw waarop het beroepsschnft betrekking heeft;

alle bewijsstukken (minstens een) die aantonen dat de opname in het register van
verwaarloosde woningen en gebouwen ten onrechte is. Alle bewijsmiddelen van gemeen
recht zijn toegelaten, met uitzondering van de eed;
• een schrifielijke machtiging tot vertegenwoordiging, indien het beroepschrifi wordt ingediend
door een persoon die optreedt in naam en voor rekening van de zakehjk gerechtigde,
behoudens bij toepassing van artikel 440 Gerechtelijke Wetboek.
§3. De houder van het zakehjk recht of diens vertegenwoordiger, kan zolang de termijn van
dertig dagen, zoals vermeld in §1, niet is verstreken zijn beroepschrifi aanpassen of een
vervangend beroepschrifi indienen.
§4. Indien de beroepsinstantie na het verstnjken van beroepstermijn het beroep onontvankelijk
verklaart, deelt zij haar gemotiveerde besiissing per beveihgde zending mee aan de indiener.
§5. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankehjke beroepschnfien. Zij
onderzoekt de gegrondheid op stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige
vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door een met de opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen belast personeelshd van
de intergemeentehjke administratieve eenheid.
Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot het gebouw of de waning voor
het feitenonderzoek wordt geweigerd of verhinderd.
§6. Binnen een ordetermijn van negentig dagen, te rekenen vanaf de dag na deze van de
kenmsgevmg van het beroepschrifi neemt de beroepsinstantie een besiissing over de
gegrondheid van de ontvankehjke beroepschnfien.
§7. Indien het beroep onontvankelijk of ongegrond wordt verklaard, blijfi de waning of het
gebouw opgenomen in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen vanaf de datum
van de administratieve akte.
Artikel 8 - Meldingsphchten
§1. Bij wijziging van persoons-en contactgegevens of een overdracht van een zakelijk recht op
een verwaarloosde waning en/of gebouw geldt een meldingsplicht m hoofde van de houder van
het zakehjk recht. De gewijzigde persoons- en contactgegevens of een kopie van de
authentieke akte dienen uiterlijk twee maanden na wijziging aan de intergemeentehjke
administratieve eenheid te warden bezorgd.
Wanneer de overdrager de notaris hierom verzoekt, kan de mstrumenterende notaris de
intergemeentehjke administratieve eenheid op de hoogte stellen van de overdracht van het
zakelijk recht In voorkomend geval zal de notaris de intergemeentehjke administratieve
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eenheid binnen de twee maanden na bet verhjden van de authentieke akte een kopie van
authentieke akte bezorgen.
§2. By overdracht van een zakelijk recbt stelt de notaris de verknjger(s) van bet zakelyk recht
voorafgaand aan de overdracht m kennis van de opname van bet onroerend goed in bet
register van verwaarloosde woningen en gebouwen.
Artikel 9 - Verzoek tot schrapping uit bet register van verwaarloosde woningen en gebouwen
§1. Een woning of een gebouw kan door de intergemeentelyke administratieve eenheid uit bet
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen warden gescbrapt wanneer de
zakelijk gerechtigde of diens venegenwoordiger hierom verzoekt en bewijst dat de gebreken
aan de woning of bet gebouw zoals opgenomen in bet tecbniscb verslag, vermeld in anikel 4
van dit reglement, by een nieuwe beoordehng via bet tecbniscb verslag minder dan 15 punten
zou opleveren.
In geval van sloop warden de gebreken, vermeld artikel 4,§ I van dit reglement, pas als
verwyderd beschouwd op voorwaarde dat de sloopwerken overeenkomstig de
omgevingsvergunning en volledig werden uitgevoerd, met inbegrip van bet opruimen van bet
puin en bet gelykmaken van de grond. Het einde van de werken kan door de
intergemeentelyke administratieve eenheid tijdens een plaatsbezoek warden gecontroleerd. Het
plaatsbezoek vindt plaats op verzoek van de zakelijk gerechtigde, na ontvangst door de
intergemeentelyke administratieve eenheid van de melding dat de werken werden beeindigd.
De schrapping gaat in op datum van de melding dat de sloopwerken werden beeindigd, op
voorwaarde dat controle bet einde van de werken bevestigt.
§2. Het verzoek tot schrapping bevat op straffe van onontvankelijkheid:
• een datum;

•
•

de identiteit en het adres van de verzoeker;
een motivatie;

•

een handtekening van de zakelijk gerechtigde of de persoon die optreedt in naam en voor
rekening van de zakelijk gerechtigde.
En minstens de volgende gegevens bevatten:
• bet nummer van de administratieve akte;
•
•

het adres van de woning of bet gebouw waarop het verzoek tot schrapping betrekkmg heeft;
de bewijsstukken die aantonen dat de woning of het gebouw mag gescbrapt warden uit het
register van verwaarloosde woningen en gebouwen overeenkomstig artikel 9. Alle
bewijsmiddelen van gemeen recht zijn toegelaten, met uitzondering van de eed;
• een schnfielijke volmacht tot vertegenwoordigmg, mdien bet beroepschnfi wordt ingediend
door een persoon die optreedt m naam en voor rekening van de zakelijk gerechtigde,
behoudens bij toepassing van artikel 440 Gerechtelijke Wetboek.
§3. Indien de intergemeentelyke administratieve overheid het verzoek tot schrapping
onontvankel'yk verklaart, deelt zij haar gemotiveerde beshssing per beveihgde zending mee aan
de verzoeker.
§4. De intergemeentelyke administratieve eenheid onderzoekt de gegrondheid van de
ontvankelyke verzoeken tot schrapping aan de hand van de stukken of een feitenonderzoek,
verncht door een bevoegd personeelslid van de intergemeentelyke administratieve eenheid,
belast met de opsponng van verwaarloosde woningen en gebouwen.
Het verzoek tot schrapping wordt geacbt ongegrond ie zyn als de toegang tot het gebouw of
de woning voor het feitenonderzoek wordt geweigerd of verhinderd.
§5. Binnen een ordetermijn van negentig dagen, te rekenen vanaf de dag na deze van de
kennisgevmg van het beroepschrifi neemt de intergemeentelyke administratieve overheid een
beshssing over de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken tot schrapping. Indien het
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verzoek tot schrapping wordt ingewilligd, wordt de woning of het gebouw uit het register van
verwaarfoosde woningen en gebouwen geschrapt vanaf de datum vermeld in de besiissing tot
schrapping.
Artikel 10 - Administratief beroep tegen de besiissing over schrapping
§1. Op straffe van onontvankelijkheid kan de zakehjk gerechtigde, hetzij een persoon die
optreedt in naam en voor reken/ng van de zakelijk gerechtigde, per beveiligde lending en
binnen een termijn van denig dagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van verzending van de besiissing tot schrapping, een administratief beroep indienen bij de
beroepsinstantie.
§2. Het beroepschnft bevat op straffe van onontvankelijkheid:

•
•

een datum;

•
•
•

het nummer van de administratieve akte;
het adres van de woning of het gebouw waarop het beroepschrifi betrekking heefi;

de identiteit en het adres van de indiener;
• een motivatie;
• een handtekening van de zakelijk gerechtigde of de persoon die optreedt in naam en voor
rekening van de zakelijk gerechtigde.
En mmstens de volgende gegevens bevatten:

•

de bewijs stukken die aantonen dat de besiissing over de schrapping uit het register van
verwaarloosde woningen en gebouwen onterecht is. Alle bewijsmiddelen van gemeen recht
zijn toegelaten, met uitzondenng van de eed;

een schriftehjke volmacht tot vertegenwoordiging, mdien het beroepschrifi wordt ingediend
door een persoon die optreedt in naam en voor rekening van de zakelijk gerechtigde,
behoudens bij toepassing van aitikei 440 Gerechtelijke Wetboek.
§3. De houder van het zakelijk recht of diens vertegenwoordiger, kan zolang de termijn van
dertig dagen, zoals vermeld in §1, zijn beroepschrifi aanpassen of een vervangend
beroepschrifi indienen, waarbij het eerdere beroepschrifi als /ngetrokken wordt beschouwd.
§4 De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankehjke beroepschrifien op
stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststellmg of met een
feitenonderzoek dat uitgevoerd wordt door een met de opsponng van verwaarloosde woningen
en gebouwen belast personeelslid van de intergemeente/ijke administratieve eenheid.
Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot het gebouw of de woning voor
het feitenonderzoek wordt geweigerd of verhmderd.
Het beroep tegen de besiissing over de schrapping wordt geacht ongegrond te zijn als de
toegang tot het gebouw of de woning voor het feitenonderzoek wordt geweigerd of verhmderd.
§5 Binnen een ordetermijn van negentig dagen, te rekenen vanaf de dag na deze van de
kennisgeving van het beroepschrifi neemt de beroepsinstantie een besiissing over de
gegrondheid van de ontvankelijke beroepschrifien.
§6. Indien het beroep onontvankehjk of ongegrond wordt verklaard, bbjfi de woning of het
gebouw opgenomen in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen vanaf de datum
van de administratieve akte.
3. DE BELASTING OP VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN
Artikel 11 - De belasting
§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2020-2025 een belasting geheven op verwaarloosde
woningen en gebouwen.
Artikel 12 - Tarief
§1. De belasting bedraagt € 2.000 voor een verwaarloosde woning of gebouw.
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§2. De belasting wordt vermeerderd met € 2.000 per bijkomende termijn van twaalf maanden
dot een waning ofgebouw onafgebroken in het register van verwaarloosde woningen en
gebouwen opgenomen stoat, met een maximum van € 10.000.
§3. Periodes van vrijsteiling doen geen afbreuk aan § I en §2.
§4. Het aantal termijnen van twaalf maanden dat de waning of een gebouw onafgebroken in
register van verwaarloosde woningen en gebouwen is opgenomen, wordt in geval van
overdracht opnieuw herleid tot bet bedrag vermeld in § I, op voorwaarde dat de overdracbt van
het zakehjk recbt de volledige waning of het gebouw betreft en behoudens wanneer de nieuwe
zakelijk gerechtigde een rechtspersoon betreft waarin de overdrager rechtstreeks of
onrechtstreeks partiapeert.
Artikel 13 - De belastingphchtige
§1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht op de verjaardag van de
opnamedatum.
Zolang de woning of het gebouw met uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
is geschrapt, is de zakelijk gerechtigde op het ogenbhk dat een nieuwe periode van twaalf
maanden verstnjkt, de nieuwe heffing verschuldigd.
§2. Ingeval van onverdeeldheid of er zijn meerdere houders van het zakelijk recht is elke
houder van het zakelijk recht hoofdehjk aansprakelijk voor de betalmg van de totale
belastingschuld.
Artikel 14 - Vrijstellingen
§1. Er kan door de gemeente een vrijsteiling van belasting warden toegestaan.
De vrijsteiling met betrekking tot de verwaarloosde woning of gebouw zelf, en met tot de
hoedanigheid van de belastingplichtige, geldt voor alle houders van het zakelijk recht.
§2. De vrijsteiling kan warden aangevraagd vanaf de opname in het register van verwaarloosde
woningen en gebouwen tot voor het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 9,§ I van het
decreet van 30/0512008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
province- en gemeentebelastingen, zijnde binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
De belastingplichtige bezorgt per e-mail aan de fmanciele dienst van de gemeente ofbeveihgde
zending aan de gemeente een vol/edig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier tot het
bekomen van een vrijsteiling met de nodige bewijsstukken.
De bewijsstukken hebben betrekking op de periode waarvoor de belastingplichtige de vrijsteiling
wenst te bekomen.
De vrijsteiling geldt enkei voor de desbetreffende belastbare periode en meet, zelfs wanneer zij
voor langere tijd kan gelden, jaarhjks warden aangevraagd.
De gemeente kan ambtshalve vrijstellingen verlenen mdien ze reeds over de nodige gegevens
en bewijsstukken beschikt.
De gemeente brengt de verzoeker per aangetekende zending in kennis van haar beslissing over
de vrijsteiling.
§3. Een vrijsteiling met betrekking tot de hoedanigheid van de belastingplichtige geldt enkei
voor zijn of haar aandeel in de woning of gebouw als houder in het zakelijk recht. Deze
vrijsteiling geldt niet voor de andere houders van het zakelijk recht die zich niet in deze
hoedanigheid bevinden.
De belastingplichtige is vrijgesteld:
I ° als de belastingplichtige op het ogenbhk dat de belasting verschuldigd is, minder dan twaalf
opeenvolgende maanden houder van het zakelijk recht Deze vrijsteiling geldt voor de eerste
belastmgaanslag volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht, teneinde nieuwe houders van
het zakelijk recht de tijd te gunnen de verwaarlozing te verhelpen. Deze vrijsteiling geldt slechts
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voor zover het zakelijk recht de volledige waning of het volledige gebouw betreft en geldt niet
tndien de nieuwe zakelijk gerechtigde een rechtspersoon betreft waarin de vonge zakelijk
gerechtigde rechtstreeks of onrechtstreeks partiapeert.
2° als de belastingplichtige in een erkende ouderenvoorziening verblijft en daarvan het bewijs
verstrekt, afgeleverd door de erkende ouderenvoorziening. Deze vrijstelling geldt enkel voor de
waning die onmiddellijk voorafgaand aan de opname volledig en uitsluitend gebruikt werd als
hoofdverblijfplaats van de betrokkene. De vrijstelling geldt enkel voor de eerste belastingaanslag
volgend op de opname.
3° als de belastingplichtige zijn ofhaar handefingsbekwaamheid beperkt werd ingevofge een
gerechtelijke beshsstng gedurende de penode van handelingsonbekwaamhetd.
4° als de belastingplichtige die op de verjaardag van de opnamedatum langdung werd
opgenomen in een psychiatrische instelling, ziekenhuis of revalidatiecentrum en daarvan het
bewijs verstrekt, afgeleverd door de betrokken psychiatrische instelling, het ziekenhuis of het
revalidatiecentrum. De vrijstelling geldt voor een penode van een jaar, met dien verstande dat
de vrijstelling twee maal met een jaar kan warden verlengd.
§4. De vrijstelling met betrekking tot de verwaarloosde waning of het gebouw zelf geldt voor
alle houders van het zakelijk recht
Een vrijstelling wordt verleend voor:
10 De woningen of gebouwen die gelegen zijn binnen de grenzen van een door de bevoegde
overheid goedgekeurd onteigeningsplan.
2° De woningen of gebouwen die geen voorwerp meer kunnen uitmaken van een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, omdat het
onverenigbaar is met een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan of van bijzonder plan van
aanleg.
3° De woningen of gebouwen die vernield ofbeschadigd werden ten gevolge van een plotse
ramp. De vrijstelling kan maximaal dhe maal verleend worden in de drie jaar volgend op de
datum van vernieling of beschadiging wanneer de belastingplichtige het bewijs voorlegt dat er
nog steeds betwisting bestaat over de aansprakelijkheid of de vergoeding van de verzekenng of
het rampenfonds, die afbraak, nieuwbouw, renovatie of verkoop onmogelijk maakt. In de zin
van deze bepahng wordt verstaan onder een ramp een gebeurtems die zich voordoet buiten de
wil van de houder van het zakelijk recht en waardoor de schade zo groot is dat het normaal
gebruik onmogelijk is, zoals een brand, ontploffing, verzakking, terronsme, overstroming,
storm,...
4° De woningen of gebouwen die onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kunnen worden omwille
van een verzegehng of betredingverbod in het kader van een strafrechtehjk onderzoek of
omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat
deze vrijstelling slechts geldt tot een jaar na afloop van de verzegeling of het betredmgsverbod
of de gerechtelijke expertise.
5° De woningen of gebouwen die daadwerkelijk gerenoveerd of gesloopt worden:
Hetzij mgevolge een niet vervallen omgevingsvergunning, met dien verstande dat deze
vrijstelling slechts geldt gedurende een jaar.
Hetzij zonder dat voor de renovatie- of sloopwerken een vergunning is vereist, met dien
verstande dat de vrijstelling slechts geldt voor een jaar en op voorwaarde dat een
gedetailleerde, ondertekende en gedagtekende renovatienota wordt voorgelegd. De
renovatienota bevat minstens de volgende elementen:
a. een overzicht van de niet-vergunmngsphchtige renovatie- of
sloopwerken;
b. een (gedetailleerd) tijdschema voor de uitvoering van de
renovatie- of sloopwerken;
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een raming van de kosten vergezeid van offertes, facturen enfof
bestekken waaruit blijkt dot de werken uitgevoerd zulien warden;
d. een plan of tokening en fotoreportage met weergave van de
bestaande toestand van de te renoveren onderdelen.
Deze vrijstelling kan twee maal met een jaar warden verlengd op voorwaarde dot:
o een of meer facturen warden ingediend waaruit blijkt dat het afge/open jaar een
bedrag van minimum € 2.S00 (mclusief btw) aan de betreffende renovatiewerken
werd besteed;
o en een actuele renovatienota wordt voorgelegd (voor de werken verricht zonder
vergunning);
In de mate de te renoveren, hetzij de te slopen waning een sociale huurwoning betrefi in
de zin van artikel 2,§l, 22° van de Vlaamse Wooncode en voor zover de waning dee/
uitmaakt van een projectdossier goedgekeurd op het gemeentehjk lokaal woonoverleg,
geldt de vrijstelling tot de voorziene einddatum van de werken in het op het lokaal
woonoverleg goedgekeurde projectdossier.
6° De woningen of gebouwen die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst met het oog
op renovatte-, verbetenngs- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18,§2 van de
Vlaamse Wooncode, vanaf de ondertekening van deze overeenkomst en zolang de
overeenkomst loopt.
7° De woningen of gebouwen die krachtens het decreet van 0310311976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten zijn beschermd als monument en waarvoor bij de
bevoegde overheid een ontvankeiijk verklaard onderzoeks- of erfgoedpremiedossier is
ingediend. Dit gedurende de termijn van behandehng of voor de termijn dat de bevoegde
overheid attesteert dat het monument in de bestaande toestand bewaard mag bhjven.
De vrijstelling wordt jaariijks aangevraagd en de maximale duur van toekenning is beperkt tot
vijfjaar.
Deze beperking geldt met in het geval dat de bevoegde overheid attesteert dat het monument
in de bestaande toestand bewaard mag bhjven.
8° De woningen of gebouwen die voorwerp uitmaken van een brownfieldconvenant. Dit op
voorwaarde dat de waning of het gebouw het voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant,
definitief gesloten overeenkomstig hoofdstuk III van het decreet van 3010312007 betreffende
de Brownfieldconvenanten. Deze vrijstelling geldt tot aan de beemdiging van het
Brownfieldconvenant, overeenkomstig art. 10,§3 van het decreet van 3010312007 betreffende
de Brownfieldconvenanten.
De vrijstelling wordt jaariijks aangevraagd en de maximale duur van toekenning is beperkt tot
vijfjaar.
9° De woningen of gebouwen die voorwerp uitmaken van een door de OVAM conform
verklaard bodemsaneringsproject. Dit op voorwaarde dat de woning of het gebouw het
voorwerp uitmaakt van een door de OVAM conform verklaard bodemsaneringsproject
overeenkomstig titel III, hoofdstuk V van het decreet van 2711012006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming. Deze vrijstelling gaat in op de datum van de
aanvraag van de vrijstelling tot aan de datum van de eindverklaring van de OVAM
overeenkomstig art. 68 van het decreet van 2 7/ / 0/2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming.
De vrijstelling wordt jaariijks aangevraagd en de maximale duur van toekenning is beperkt tot
vijfjaar.
Anikei 15 - Vestigen, innen en bezwaarprocedure
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De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
4. INWERKINGTREDING
Artikel 16
Het reglement treedt in werking op 0110112020 voor de aanslagjaren 2020-2025.
Het reglement is onmiddellijk van toepassing op panden die reeds in het register van
verwaarloosde woningen en gebouwen zijn opgenomen en niet geschrapt voor de datum van
inwerkingtreding van dit reglement.
Vrijstellingen die werden aangevraagd voor de datum van inwerkingtreding van dit reglement en
verkregen, blijven verworven voor de lopende duur waarvoor de vrijstelling geldt.
In geval een aanvraag tot schrapping of een aanvraag tot het bekomen van een vrijstelling die
dateert van voor de inwerkingtreding van huidig reglement waarvoor de beslissing door de
intergemeentelijke administratieve eenheid na inwerkingtreding van huidig reglement wordt
genomen, zal de voor de houder van het zakelijk recht meest gunstige regelgeving gelden.
Hetzelfde geldt voor de administratieve beroepen die werden ingediend voor de
inwerkingtreding van huidig reglement en waarvoor de beslissing door de intergemeentelijke
administratieve eenheid of de gemeente wordt genomen na inwerkingtreding van huidig
reglement.
Artikel 17
Het reglement wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.
Artikel 18
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 en volgende
van het Decreet over het lokaal bestuur.
Bijlage bij reglemenf.Technisch verslag voor verwaarloosde woningen en gebouwen.

Artikel 2 - Maakt deze beslissing binnen de 10 dagen bekend op de gemeentelijke
webtoepassing en brengt de toezichthoudende overheid hiervan dezelfde dag op de hoogte.

Voor eensluidend uittreksel:
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Steven Morrens,
Voorzitter gemeenteraad

