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BELASTING TER BESTRIJDING VAN 
LEEGSTAND EN VERKROTTING VAN 
BEDRIJFSRUIMTEN, GEBOUWEN EN 

WONINGEN  
 
Artikel 1 – Heffingstermijn 
Voor een termijn van drie jaar, die aanvangt op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2019, wordt ten behoeve van de 
stad Sint-Niklaas jaarlijks een belasting geheven ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen 
en woningen. 
 
Artikel 2 – Toepassingsgebied 
§ 1. Terminologie 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
A. Decreet bedrijfsruimten: 

Het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten, met latere wijzigingen. 

B. Decreet grond- en pandenbeleid: 
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, met latere wijzigingen. 

C. Decreet Vlaamse Wooncode: 
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

D. Besluit bedrijfsruimten: 
Het besluit van 1 juli 1997 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, 
met latere wijzigingen. 

E. Stedelijk reglement: 
Het stedelijk reglement inzake inventarisatie van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en 
woningen, zoals opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 maart 2017, met latere 
wijzigingen en aanvullingen. 

F. Administratie: 
De gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van de 
gemeentelijke inventarissen. 

G. Gewestelijke inventaris: 
De inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 26 van het decreet van 22 
december 1995, houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996. 

H. Gemeentelijke inventaris leegstand:  
De inventaris van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die als leegstaand moeten beschouwd worden, 
overeenkomstig de bepalingen van het stedelijk reglement. 
Deze gemeentelijke inventaris omvat: 
a) een inventaris “leegstaande bedrijfsruimten”; 
b) een inventaris “leegstaande gebouwen”; 
c) een inventaris “leegstaande woningen”. 

I. Gemeentelijke inventaris andere dan leegstand: 
De inventaris van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die als onafgewerkt, verwaarloosd of onveilig 
moeten beschouwd worden, overeenkomstig de bepalingen van het stedelijk reglement. 
Deze gemeentelijke inventaris omvat: 
a) een inventaris “onafgewerkte en/of verwaarloosde bedrijfsruimten”; 
b) een inventaris “onafgewerkte en/of verwaarloosde gebouwen en woningen”; 
c) een inventaris “bedrijfsruimten en gebouwen waarvoor saneringswerken of –maatregelen werden 

opgelegd of waarvoor een bevel tot slopen is uitgesproken”. 
J. Inventarisatiedatum: 

De datum waarop de bedrijfsruimte, het gebouw of de woning in de gewestelijke of in de gemeentelijke 
inventarissen wordt opgenomen. 

K. Ramp: 
Een gebeurtenis die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de zakelijk gerechtigde en waardoor de 
schade dermate is dat het gebruik van de bedrijfsruimte, het gebouw of de woning onmogelijk is (brand, 
overstroming, aardbeving, hevige storm, … (niet limitatieve opsomming). 

L. Zakelijk gerechtigde: 
De houder van één van de volgende zakelijke rechten: 
a) de volle eigendom; 
b) het recht van opstal of van erfpacht; 
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c) het vruchtgebruik. 
M. Renovatienota: 

Een nota die bestaat uit: 
a) een overzicht van de niet stedenbouwkundig vergunningsplichtige of omgevingsvergunningsplichtige 

werken die moeten worden uitgevoerd om de leegstand, onafgewerktheid, verwaarlozing, 
ongeschiktheid of onbewoonbaarheid weg te werken en waarbij de problematische situatie ten gronde 
wordt aangepakt, met een kost van minimaal 15.000 EUR, met uitzondering van verfraaiingswerken en 
het plaatsen van elektrische toestellen; 

b) een gedetailleerd tijdschema waarin wordt aangegeven binnen welke periode de werken zullen worden 
uitgevoerd; 

c) facturen met een factuurdatum van maximum één jaar, waaruit blijkt dat er reeds werken werden 
uitgevoerd en/of offertes waaruit blijkt dat de werken uitgevoerd zullen worden; 

d) een fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren onderdelen. 
§ 2. Belastbaar feit 

A. De belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen wordt 
geheven op de bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die voorkomen in de gewestelijke inventaris en in de 
gemeentelijke inventarissen. 

B. Voor bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die voorkomen in de gemeentelijke inventaris leegstand, is de 
belasting verschuldigd: 
a) de eerste maal op de inventarisatiedatum, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.J; 
b) vervolgens op elke verjaardag van de inventarisatiedatum, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.J, zolang de 

bedrijfsruimte, het gebouw of de woning zonder onderbreking in de gemeentelijke inventaris leegstand 
voorkomt. 

C. Voor bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die voorkomen in de gemeentelijke inventaris andere dan 
leegstand, is de belasting verschuldigd: 
a) de eerste maal op de eerste verjaardag van de inventarisatiedatum, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.J; 
b) vervolgens op elke volgende verjaardag van de inventarisatiedatum, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.J, 

zolang de bedrijfsruimte, het gebouw of de woning zonder onderbreking in de gemeentelijke inventaris 
andere dan leegstand voorkomt. 

D. Voor woningen die voorkomen in de gewestelijke inventaris, is de belasting verschuldigd: 
a) de eerste maal op de eerste verjaardag van de inventarisatiedatum, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.J; 
b) vervolgens op elke volgende verjaardag van de inventarisatiedatum, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.J, 

zolang de woning zonder onderbreking in de gewestelijke inventaris voorkomt. 
E. De belasting is in één aanslagjaar slechts eenmaal verschuldigd, zelfs als een woning is opgenomen zowel in de 

gemeentelijke inventarissen als in de gewestelijke inventaris. 
In dergelijk geval is de belasting de eerste maal verschuldigd op de vroegst mogelijke belastbare datum, 
overeenkomstig de bepalingen van B, C en D hiervoor. 

 
Artikel 3 – Grondslag van de belasting 
§ 1. De belasting is ondeelbaar voor het hele aanslagjaar verschuldigd. 
§ 2. De grondslag van de belasting is voor belastbare bedrijfsruimten een basisbedrag, dat als volgt wordt berekend: 

A. Het kadastraal inkomen (KI) omvat het KI van het perceel dat de belastbare bedrijfsruimte uitmaakt, het KI 
van alle opstanden op het perceel, en voor de niet-landbouwbedrijven het KI van alle aangrenzende percelen 
die één geheel vormen met de belastbare bedrijfsruimte, als ze van dezelfde eigenaar zijn. 

B. Het geïndexeerd kadastraal inkomen (GKI) wordt bekomen volgens de formule: 
 kadastraal inkomen (zoals bekomen in A hiervoor) x een coëfficiënt. 
De coëfficiënt wordt verkregen door het gemiddelde van de indexcijfers (van de consumptieprijzen) van het 
jaar dat het aanslagjaar voorafgaat (op basis 2013) te delen door het gemiddelde van de indexcijfers (van de 
consumptieprijzen) van de jaren 1988 en 1989. Dit gemiddelde (op basis 2013) is 58,7713. De afronding 
gebeurt op vier cijfers na de komma.  
Na toepassing van die coëfficiënt wordt er afgerond tot de dichtst bijgelegen euro. 

C. Voor de berekening van het basisbedrag wordt een percentage toegepast op telkens een deel van het GKI: 
Toepasselijke schijf van het GKI (in euro) Heffingspercentage 
op het gedeelte van 0 tot 12.350 150 % 
op het gedeelte van 12.351 tot 37.150 125 % 
op het gedeelte van 37.151 tot 74.350 100 % 
op het gedeelte van meer dan 74.350 75 % 
Het basisbedrag bedraagt nooit minder dan 3.750 EUR. 

§ 3. A. Voor de berekening van de belasting voor belastbare gebouwen en woningen wordt rekening gehouden met 
het aantal maal dat het gebouw of de woning opgenomen is in de gemeentelijke inventarissen, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 § 2. 

B. Daarnaast wordt voor een woning onderscheid gemaakt tussen: 
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 een eengezinswoning; 
 een (studenten)kamer; 
 een andere woning dan eengezinswoning of (studenten)kamer. 
Daarbij zijn volgende bepalingen van toepassing: 
 een appartement wordt aangezien als een andere woning; 
 in een gebouw met winkel en/of kantoor en appartementen, die via een afzonderlijke ingang bereikbaar 

zijn, worden winkel en/of kantoor (samen) aangezien als een gebouw en elk appartement als een andere 
woning. 

§ 4. Er wordt een administratieve kost aangerekend aan: 
A. De natuurlijke of rechtspersoon die houder was van één van de zakelijk rechten, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.L, 

en dit recht voor (de verjaardag van) de inventarisatiedatum, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.J, heeft 
overgedragen, 
a) maar die nagelaten heeft om de verkrijger van dit recht in kennis te stellen van de opname van de 

bedrijfsruimte, van het gebouw of van de woning in de gewestelijke en/of de gemeentelijke inventarissen, 
uiterlijk op het ogenblik van de overdracht van het zakelijk recht; 

b) maar die nagelaten heeft het stadsbestuur in kennis te stellen van deze overdacht binnen de maand na 
het verlijden van de notariële akte, waarbij het zakelijk recht werd overgedragen. 

B. De natuurlijke of rechtspersoon die houder is van één van de zakelijk rechten, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.L, 
maar die nagelaten heeft om vrijstelling van de belasting op basis van een renovatienota, zoals bedoeld in 
artikel 2 § 1.M, aan te vragen, op voorwaarde dat uit de alsnog ingediende renovatienota blijkt dat vrijstelling 
van de belasting had kunnen bekomen worden. 
In dergelijk geval is de belasting niet verschuldigd. 
Deze vrijstelling van de belasting kan slechts eenmaal verkregen worden, wordt meegerekend voor de 
maximale vrijstellingsduur, zoals bepaald in artikel 6, maar kan niet meer worden verkregen als deze maximale 
vrijstellingsduur al bereikt is. 

 
Artikel 4 – Tarieven 
§ 1. Voor belastbare bedrijfsruimten wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op: 

Per keer op de gemeentelijke inventaris 60 % van het basisbedrag 
  zoals bepaald in artikel 3 § 2 

§ 2. Voor belastbare gebouwen en woningen die voorkomen in de gemeentelijke inventarissen, wordt het bedrag van 
de belasting vastgesteld op: 
A. Voor een gebouw en een eengezinswoning: 

a) De eerste maal belastbaar 1.250,00 EUR forfaitair 
b) De tweede maal belastbaar 2.500,00 EUR forfaitair 
c) Vanaf de derde maal belastbaar 5.000,00 EUR forfaitair 

B. Voor een andere woning: 
a) De eerste maal belastbaar 1.000,00 EUR forfaitair 
b) De tweede maal belastbaar 2.000,00 EUR forfaitair 
c) Vanaf de derde maal belastbaar 4.000,00 EUR forfaitair 

C. Voor een (studenten)kamer: 
a) De eerste maal belastbaar 500,00 EUR forfaitair 
b) De tweede maal belastbaar 1.000,00 EUR forfaitair 
c) Vanaf de derde maal belastbaar 2.000,00 EUR forfaitair 

§ 3. Voor belastbare gebouwen en woningen die voorkomen in de gewestelijke inventaris, wordt het bedrag van de 
belasting vastgesteld op: 
A. Voor een gebouw en een eengezinswoning: 

a) De eerste maal belastbaar 3.250,00 EUR forfaitair 
b) De tweede maal belastbaar 5.500,00 EUR forfaitair 
c) Vanaf de derde maal belastbaar 9.000,00 EUR forfaitair 

B. Voor een andere woning: 
a) De eerste maal belastbaar 3.000,00 EUR forfaitair 
b) De tweede maal belastbaar 5.000,00 EUR forfaitair 
c) Vanaf de derde maal belastbaar 8.000,00 EUR forfaitair 

C. Voor een (studenten)kamer: 
a) De eerste maal belastbaar 2.500,00 EUR forfaitair 
b) De tweede maal belastbaar 4.000,00 EUR forfaitair 
c) Vanaf de derde maal belastbaar 6.000,00 EUR forfaitair 

§ 4. Administratieve kost, zoals bedoeld in artikel 3 § 4 250,00 EUR forfaitair 
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Artikel 5 – Belastingplichtige 
§ 1. Als belastingplichtige wordt beschouwd de zakelijk gerechtigde, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.L, op het moment 

van de inventarisatiedatum en op elke verjaardag ervan. Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik 
bestaat, is de belasting verschuldigd door degene die op het ogenblik van de opname in de gewestelijke en 
gemeentelijke inventarissen houder is van dat recht. 

§ 2. Als één van de zakelijke rechten, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.L, in onverdeeldheid toebehoort aan meer dan één 
persoon, geldt de onverdeeldheid als belastingplichtige. De leden van de onverdeeldheid zijn gehouden tot 
betaling van het verschuldigde bedrag naar rato van hun deel in de onverdeeldheid. 

§ 3. Degene die een zakelijk recht, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.L, overdraagt, moet de verkrijger ervan uiterlijk op het 
ogenblik van de overdracht van het zakelijk recht via een beveiligde zending in kennis stellen van de opname van 
de bedrijfsruimte, van het gebouw of van de woning in de gewestelijke en/of de gemeentelijke inventarissen. 

§ 4. Degene die het zakelijk recht overdraagt is tevens verplicht om binnen de maand na het verlijden van de notariële 
akte, per aangetekend schrijven aan de administratie een kopie van de notariële akte over te maken. Deze kopie 
bevat minstens volgende gegevens: 
 naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel; 
 datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; 
 nauwkeurige aanduiding van de overgedragen bedrijfsruimte, gebouw of woning. 

 
Artikel 6 – Vrijstellingen 
Er kan vrijstelling van de belasting verleend worden aan natuurlijke personen of rechtspersonen die een zakelijk recht, 
bedoeld in artikel 2 § 1.L, uitoefenen over volgende bedrijfsruimten, gebouwen of woningen, die in de gewestelijke en 
gemeentelijke inventarissen zijn opgenomen: 
§ 1. De woning van de natuurlijke persoon die er de laatste bewoner van is en die 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, op voorwaarde dat de woning het enige eigendom is of 
het enige voorwerp uitmaakt van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik bij uitsluiting van enig ander 
onroerend goed, gelegen in België. 

§ 2. De bedrijfsruimte die, het gebouw dat of de woning die eigendom is van de natuurlijke persoon waarvan de 
handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke beslissing of een notariële volmacht. 

§ 3. De leegstaande bedrijfsruimte die of het leegstaande gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een 
economische activiteit maar waarvan de economische activiteit niet meer kan uitgeoefend worden omdat de 
omgevingsvergunning in de zin van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zijn 
uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen, die voor de bedrijfsruimte of het gebouw was afgeleverd, niet meer kan 
verlengd worden. 
Deze vrijstelling geldt evenwel niet als de bedrijfsruimte opgenomen is in de inventaris “onafgewerkte en/of 
verwaarloosde bedrijfsruimten”, als het gebouw opgenomen is in de inventaris “onafgewerkte en/of verwaarloosde 
gebouwen en woningen”, of als de bedrijfsruimte of het gebouw opgenomen is in de inventaris “bedrijfsruimten en 
gebouwen waarvoor saneringswerken of –maatregelen werden opgelegd of waarvoor een bevel tot slopen is 
uitgesproken”. 

§ 4. De bedrijfsruimte die, het gebouw dat of de woning die getroffen is door een ramp. 
Deze vrijstelling geldt gedurende twee jaar vanaf de datum van de ramp. De vrijstelling kan door het college van 
burgemeester en schepenen met één jaar worden verlengd via schriftelijke en gemotiveerde vraag. 

§ 5. De bedrijfsruimte die, het gebouw dat of de woning die in de loop van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar, 
van eigenaar veranderd is. 
Voor de verkrijger van het zakelijk recht, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.L , geldt deze vrijstelling gedurende twee 
jaar vanaf de datum van de notariële akte van overdracht van eigendom. 
Voor de overdrager van het zakelijk recht, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.L , geldt tevens vrijstelling vanaf de datum 
van het compromis voor de verkoop van het pand, wanneer de notariële akte pas na de (verjaardag van de) 
inventarisatiedatum is verleden, op voorwaarde dat de overdrager een kopie van dit verkoopcompromis voorlegt, 
en dat de notariële akte uiterlijk vier maanden na het tekenen van dit verkoopcompromis verleden is. 
Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten aan: 
A. Vennootschappen waarin de vroegere houder van het zakelijk recht participeert, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, voor meer dan 10 procent van het aandeelhouderschap; 
B. Een zakelijk gerechtigde die participeert, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10 % van het 

aandeelhouderschap in een vennootschap die voordien houder van het zakelijk recht was; 
C. Bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij ingeval van overdracht bij erfopvolging of 

testament. 
§ 6. A. De bedrijfsruimte, het gebouw of de woning waarvoor een omgevingsvergunning/stedenbouwkundige 

vergunning is afgeleverd die betrekking heeft op de renovatie van de bedrijfsruimte, het gebouw of de 
woning. 
Deze vrijstelling geldt gedurende twee jaar vanaf de datum van de omgevingsvergunning/stedenbouwkun-
dige vergunning. Deze vrijstelling kan door het college van burgemeester en schepenen met één jaar 
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verlengd worden via een schriftelijke en gemotiveerde vraag aan de administratie. In deze vraag wordt onder 
andere een gedetailleerde stand van zaken van de werken opgenomen waarbij de voortgang van de werken 
wordt aangetoond. 
Vooraleer de verlenging jaar toegekend wordt, kan een plaatsbezoek tot vaststelling van de voortgang van de 
werken ter controle door de administratie uitgevoerd worden. Wanneer blijkt dat er niet voldoende werken 
werden uitgevoerd, wordt de toekenning geweigerd. 
Indien een plaatsbezoek wordt geweigerd of indien aan de administratie geen toegang wordt verleend, kan 
de toekenning geweigerd worden. 

B. De bedrijfsruimte, het gebouw of de woning waarvoor na de datum van de administratieve akte een 
renovatienota, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.M, is ingediend en aanvaard. 
Deze vrijstelling geldt gedurende twee jaar vanaf de datum van de administratieve akte. Deze vrijstelling kan 
door het college van burgemeester en schepenen met één jaar verlengd worden via een schriftelijke en 
gemotiveerde vraag aan de administratie. In deze vraag wordt onder andere een gedetailleerde stand van 
zaken van de werken opgenomen waarbij de voortgang van de werken wordt aangetoond aan de hand van 
het oorspronkelijk ingediende tijdschema. 
Vooraleer de verlenging toegekend wordt, kan een plaatsbezoek tot vaststelling van de voortgang van de 
werken ter controle door de administratie uitgevoerd worden. Wanneer blijkt dat er niet voldoende werken 
werden uitgevoerd, wordt de toekenning geweigerd. 
Indien een plaatsbezoek wordt geweigerd of indien aan de administratie geen toegang wordt verleend, kan 
de toekenning geweigerd worden. 

§ 7. De bedrijfsruimte, het gebouw of de woning waarvan het effectief gebruik onmogelijk is: 
A. Omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in 

het kader van een gerechtelijke procedure, vanaf het begin van de onmogelijkheid tot effectief gebruik tot 
één jaar na het einde van de onmogelijkheid.  

B. Omwille van een procedure tot ontbinding van een huurcontract vanaf de start van de procedure tot één jaar 
na de uitvoering van het vonnis/arrest. 

§ 8. Het gebouw dat of de woning die eigendom is van een sociale huisvestingsmaatschappij. 
Deze vrijstelling geldt gedurende drie aanslagjaren vanaf de datum van de administratieve akte, op voorwaarde dat 
de sociale huisvestingsmaatschappij kan aantonen dat er een volledig renovatiedossier bij de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werd ingediend. 

§ 9. Het leegstaande gebouw dat voor tijdelijke invulling ter beschikking is gesteld van een door het college van 
burgemeester en schepenen erkende organisatie die actief op zoek gaat naar invulling. 
Deze vrijstelling geldt gedurende één jaar vanaf de datum van de overeenkomst tussen de zakelijk gerechtigde van 
het gebouw, zoals bedoeld in artikel 2 § 1.J, en de door het college van burgemeester en schepenen erkende 
organisatie.  
Het college kan beslissen om deze vrijstelling met maximaal één jaar te verlengen. 
A. Voorwaarden voor de zakelijk gerechtigde: 

a) De zakelijk gerechtigde moet een overeenkomst voor de terbeschikkingstelling voor tijdelijke invulling 
met een door het college van burgemeester en schepenen erkende organisatie kunnen voorleggen. 

b) De zakelijk gerechtigde kan zonder gegronde redenen een eventuele invulling niet weigeren tijdens de 
duur van de vrijstelling. 
Indien hij dat toch doet, vervalt de vrijstelling. 

B. Voorwaarden voor erkenning van de organisatie door het college van burgemeester en schepenen: 
a) De organisatie heeft (o.a.) als doel leegstand te bestrijden door het ter beschikking stellen van 

leegstaande panden voor tijdelijke invullingen. 
b) De organisatie is ingeschreven in het handelsregister en de omschrijving van de activiteiten dient 

minimaal de doelstelling inzake leegstandbeheer te bevatten. 
Met leegstandbeheer wordt bedoeld: het tijdelijk beheren van leegstaande panden met als doel 
ongewenste betreding en achteruitgang van de algemene staat te voorkomen en daarnaast de 
leefbaarheid voor omwonenden te vergroten, door het activeren en op de markt brengen van de 
leegstaande panden die in beheer zijn gegeven. 

c) De organisatie moet aantonen om in dit kader over aantoonbaar werkende procedures te beschikken 
(zowel met betrekking tot het pand als de eventuele gebruiker). 

d) De organisatie moet aantonen dat zij met betrekking tot het pand de nodige initiatieven voor effectieve 
invulling heeft genomen. 

De zakelijk gerechtigde moet bewijzen dat zowel hij als de organisatie aan deze voorwaarden voldoet. 
§ 10. De woning van de natuurlijke of de rechtspersoon die een andere dan de woonfunctie heeft, maar die ondanks een 

vroegere inventarisatie pas middels de meest recente belastingaanslag effectief voor het eerst in de voorafgaande 
periode van drie jaar belast wordt. 
In dergelijk geval wordt de eerste belastingaanslag beperkt tot de overeenstemmende aanslag “voor de eerste 
maal belastbaar”, en de tweede belastingaanslag tot de overeenstemmende aanslag “voor de tweede maal 
belastbaar”. 
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Enkel de vrijstellingen, voorzien in dit artikel, zijn van toepassing, en kunnen gecumuleerd worden. 
De totale vrijstelling van de belasting (al of niet gecumuleerd) blijft evenwel beperkt tot drie aanslagjaren. 
 
Artikel 7 – Overgangsmaatregelen 
De totale reeds verstreken duur van de vrijstelling van de belasting die verleend was in toepassing van de 
gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2015, houdende invoering van de belasting op bedrijfsruimten, gebouwen en 
woningen die beschouwd worden als leegstaand, onafgewerkt, verwaarloosd, bouwvallig, ongeschikt, onbewoonbaar of 
onveilig, wordt in rekening genomen voor de berekening van de nog te bekomen duur van de vrijstelling op basis van 
artikel 6 van dit reglement. 
 
Artikel 8 – Invordering van de belasting 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college 
van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 9 – Betaling van de belasting 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 10 – Bezwaren- en beroepsprocedure 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet 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 of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag. Het moet per brief, per e-mail of per fax worden ingediend.  
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op de hoorzitting waarop het 
bezwaarschrift zal behandeld worden, moet hij dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift. 
Binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd naar de 
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger. 
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of bij gebrek aan een beslissing binnen een termijn van 
zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift (negen maanden als de betwiste aanslag 
ambtshalve werd gevestigd) kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
 
Artikel 11 – Andere algemene bepalingen 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, met latere aanvullingen en wijzigingen, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de 
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover zij niet specifiek de 
belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
 


