
Belastingreglement op verwaarloosde gebouwen en woningen 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In dit reglement wordt verstaan onder:  

1° Administratie: de gemeentelijke of intergemeentelijke administratieve eenheid die door het 
bestuur wordt belast met de opsporing van verwaarloosde gebouwen, de opmaak, het beheer en 
de actualisering van het register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

2° Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:  
a) een aangetekend schrijven 
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs 

3° Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, 
met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 19 april 1995 
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten. 

4° Woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van 
een gezin of alleenstaande, zoals vermeld in artikel 1.3, §1,66° van de Vlaamse Codex Wonen 
2021. 

5° Registratiedatum of opnamedatum: de datum waarop een woning of een gebouw opgenomen 
wordt in het gemeentelijk verwaarlozingsregister. 

6° Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:  
a) de volle eigendom 
b) het recht van opstal of van erfpacht 
c) het vruchtgebruik 

7° Verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 12 maanden vanaf de 
opnamedatum, zolang het gebouw of de woning niet uit het register is geschrapt. 

8° Verwaarlozingsregister: het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, 
vermeld in artikel 2 van dit reglement. 

Artikel 2. Belastingtermijn en belastbare grondslag 

§1. Er wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen 
en gebouwen die, gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw 
gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen. Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit dit 
register, blijft de belasting verschuldigd bij het verstrijken van elke opeenvolgende periode van twaalf 
maanden. 

Artikel 3. Belastingplichtige 

§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde op de verwaarloosde woning of het 
verwaarloosd gebouw op de verjaardag van de registratiedatum. 

§2. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de 
totale belastingschuld. 

Artikel 4. Tarief van de belasting 

§1. De belasting bedraagt 1.500 euro per woning, gebouw of wooneenheid. 

§2 Indien de woning of het gebouw een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het 
register staat, bedraagt de belasting 2.500 euro per woning, gebouw of wooneenheid. Indien de 
woning of het gebouw een derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het register staat, 



bedraagt de belasting 4.000 euro per woning, gebouw of wooneenheid. Indien de woning of het 
gebouw een vierde of langere opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het register staat, 
bedraagt de belasting 6.000 euro per woning, gebouw of wooneenheid. 

Artikel 5. Vrijstelling 

§1 Een vrijstelling kan worden verleend aan: 

1° de belastingplichtige die het zakelijk recht heeft op één enkele woning, bij uitsluiting van enig 
ander gebouw of enige andere woning, die als laatste de woning gebruikte als hoofdverblijfplaats en 
die tijdelijk of permanent verblijft in een erkende ouderenvoorziening of opgenomen is in een 
ziekenhuis of psychiatrische of penitentiaire instelling; deze vrijstelling kan maximaal drie keer 
verleend worden; 

2° de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een 
gerechtelijke beslissing. Deze vrijstelling kan maximaal drie keer verleend worden; 

3° de nieuwe zakelijk gerechtigde voor het aanslagjaar volgend op het verwerven van het zakelijk 
recht. Deze vrijstelling geldt niet voor: 

a) de overdracht aan een vennootschap die door de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks 
gecontroleerd wordt; 

b) de overdracht die het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang ten algemene titel; 
c) de overdracht aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van 

overdracht bij erfopvolging of testament. 

4° de belastingplichtige wegens overmacht indien de belastingplichtige aantoont dat de woning of het 
gebouw opgenomen blijft in het register om redenen onafhankelijk van zijn wil. 

§2 Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning: 

1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan; 

2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een omgevingsvergunning omdat een voorlopig of 
definitief onteigeningsplan is vastgesteld; 

3° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze 
vrijstelling maximaal drie keer verleend kan worden in de drie jaar volgend op de datum van de 
vernieling of beschadiging; 

4° gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen omgevingsvergunning/melding voor bouw- of 
verbouwingswerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling maximaal drie keer verleend 
kan worden in de drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de omgevingsvergunning/melding. 

Artikel 6. Vestiging, invordering en geschillen 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 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 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 
30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), 
hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9 bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de 
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing, voor zover niet 
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Artikel 7. Inwerkingtreding 



Dit reglement treedt in werking op 01 januari 2022 en wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke 

website.  


