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Geachte heer/mevrouw,  
 
Uw pand wordt opgenomen in de inventaris van leegstaande, onafgewerkte, verwaarloosde, bouwvallige, 
ongeschikte, onbewoonbare of onveilige bedrijfsruimten, gebouwen of woningen. In deze bundel vindt u 
enerzijds het reglement inzake de inventarisatie (blz. 1) van uw pand en anderzijds het reglement inzake 
de belasting (blz. 9). 
 
Bij vragen en/of opmerkingen, aarzel niet om ons te contacteren.  
 
Met vriendelijke groeten  
 
Dienst huisvesting. 
 
Reglement inzake inventarisatie van leegstaand en verkrotting. 
 
Artikel 1 – Terminologie 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
§ 1. Algemeen 

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

B. College: 
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas. 

C. Decreet bedrijfsruimten: 
Het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leeg-
stand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, met latere wijzigingen. 

D. Decreet grond- en pandenbeleid: 
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, met latere wijzi-
gingen. 

E. 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.  

F. Gemeentelijke inventaris leegstand:  
De inventaris van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die als leegstand moeten 
beschouwd worden, overeenkomstig de bepalingen van het stedelijk reglement.  

G. Gemeentelijke inventaris andere dan leegstand: 
De inventaris van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die als onafgewerkt, verwaarloosd 
of onveilig moeten beschouwd worden. 

H. Inventarisatiedatum: 
De datum waarop de bedrijfsruimte, het gebouw of de woning in de gemeentelijke inventaris 
wordt opgenomen. 

I. Bedrijfsruimte: 
De verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, als één 
geheel te beschouwen en die toebehoren aan dezelfde eigenaar. Deze verzameling heeft een 
minimale oppervlakte van 5 are.  
Uitgesloten is het perceel waarop zich een bedrijfsgebouw bevindt waarin de woning van de 
eigenaar een niet afsplitsbaar onderdeel uitmaakt en dat nog effectief wordt benut als 



 
Gemeenteraad 24 maart 2017   2 
 

verblijfplaats.  
Een woning wordt als afsplitsbaar beschouwd ten opzichte van het bedrijfsgebouw indien zij 
na het slopen van het bedrijfsgebouw als een afzonderlijke volwaardige woning kan worden 
beschouwd die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 

J. Bedrijfsgebouw: 
Elk gebouw of gedeelte van een gebouw waarin een economische activiteit heeft plaats-
gevonden of plaatsvindt. 

K. Economische activiteit:  
Iedere industriële, ambachtelijke, handels-, diensten-, landbouw- of tuinbouw-, opslag- of 
administratieve activiteit.  
Terzake is bepalend welke de laatste hoofdactiviteit is of was, en voor nieuwe bedrijfsruim-
ten, welke de bestemming is of was die aan de gebouwen in de stedenbouwkundige 
vergunning werd gegeven. 

L. Gebouw: 
Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, dat niet 
beantwoordt aan de definitie van woning of van kamer zoals bedoeld hierna, met uitsluiting 
van de bedrijfsruimten, zoals bedoeld hiervoor. 

M. Woning: 
Het goed vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31° van het decreet van 15 juli 1997 houdende 
de Vlaamse Wooncode. 

N. Kamer: 
Het goed vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 10° van het decreet van 15 juli 1997 houdende 
de Vlaamse Wooncode. 

O. Beveiligde zending: 
Eén van de hiernavolgende betekeningswijzen: 
a. een aangetekend schrijven; 
b. een afgifte tegen ontvangstbewijs. 

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

Q. Renovatienota: 
Een nota die bestaat uit: 
a. een overzicht van de niet stedenbouwkundig 

vergunningsplichtige/omgevingsvergunningsplichtige werken die moeten worden 
uitgevoerd om de leegstand, onafgewerktheid, ongeschikheid, onbewoonbaarheid of 
verwaarlozing weg te werken en waarbij de problematische situatie ten gronde wordt 
aangepakt voor een bedrag van minimaal 15.000 EUR met uitzondering van: 
verfraaiingswerken, plaatsten 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. 

R. Tweede verblijf: 
Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf is van de 
eigenaar of de huurder, maar die op elk ogenblik door hem kan worden bewoond. Tweede 
verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle 
andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans, die 
al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.  



 
Gemeenteraad 24 maart 2017   3 
 

Lokalen die uitsluitend bestemd zijn om een beroepsactiviteit uit te oefenen, garages, tenten, 
verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens worden niet als tweede verblijf beschouwd. 

§ 2. Specifiek 
A. Leegstaande bedrijfsruimte:  

a. Een bedrijfsruimte die voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte van de 
bedrijfsgebouwen niet effectief wordt benut gedurende een termijn van ten minste 
twaalf opeenvolgende maanden. 

b. Een bedrijfsruimte waarvan meer dan 50 % van de totale vloeroppervlakte van de 
bedrijfsgebouwen leegstaat ten gevolge van de stopzetting van de economische 
activiteit overeenkomstig de voorwaarden en regels, bedoeld in het decreet van 9 maart 
2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie 
van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de 
uitvoeringsbesluiten ervan, wordt als leegstaand beschouwd na het verstrijken van een 
termijn van vijf jaar. Deze termijn gaat in vanaf de volledige stopzetting, bedoeld in 
artikel 4, 1°, van het voornoemde decreet. 

c. Een nieuwe bedrijfsruimte wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van 
de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief wordt benut binnen 
een termijn van twee jaar na de eerste betekening van het kadastraal inkomen zoals 
bepaald in artikel 495 WIB, onverminderd de bepalingen van artikelen 497 tot en met 
503 WIB. 

B. Leegstaand gebouw: 
a. Een gebouw dat voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet 

overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van 
ten minste twaalf 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 het gebouw of voor 
gedeelten daarvan afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning of melding in 
de zin van artikel 94 van het decreet Ruimtelijke Ordening, met latere wijzigingen, of 
milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning, met latere wijzigingen. 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 dat blijkt uit aangiften, akten of 
bescheiden. 

b. Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in 
artikel 2, 2° van het decreet bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang 
de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont 
en dat gedeelte niet afsplitsbaar is.  
Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien het na slopen van de overige gedeelten kan 
worden beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische 
vereisten. 

c. Een nieuw gebouw wordt als leegstaand beschouwd, indien het gebouw binnen vijf jaar 
na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in laatste 
administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig a. hiervoor. 

C. Leegstaande woning: 
Een woning die gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet 
aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie. 
Een nieuwe woning wordt als leegstaand beschouwd, indien de woning binnen vijf jaar na de 
afgifte van een stedenbouwkundige vergunning in laatste administratieve aanleg niet 
aangewend wordt overeenkomstig de woonfunctie. 
Wordt eveneens als leegstaand beschouwd de woning met een woonfunctie waarvoor een 
aanvraag als tweede verblijf werd geweigerd, omdat het pand niet voldoet aan de bepalingen 
van Titel III, hoofdstuk I, artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
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wooncode, met latere wijzigingen, en omdat uit een onderzoek ter plaatse is gebleken dat de 
private woongelegenheid niet op elk ogenblik kan bewoond worden. 

D. Leegstaande kamer: 
Een kamer die gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet 
aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie. 

E. Onafgewerkt(e) bedrijfsruimte, gebouw, woning of kamer: 
Een bedrijfsruimte, gebouw, woning of kamer waarbij de werken zijn aangevat binnen de 
twee jaar vanaf de stedenbouwkundige vergunning, maar die/dat binnen drie jaar ná de 
aanvang van de werken niet winddicht is gemaakt, overeenkomstig artikel 128 van het 
decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 26 april 2004, met latere 
wijzigingen. 

F. Verwaarloosd gebouw: 
Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd, 
wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan 
buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, 
kroonlijst of dakgoten.  

G. Onveilig bedrijfsruimte of gebouw: 
Een bedrijfsruimte of een gebouw waarvoor conform artikelen 133 en 135 van de nieuwe 
gemeentewet door de burgemeester ter vrijwaring van de openbare veiligheid 
saneringswerken of -maatregelen werden opgelegd of een bevel tot saneringswerken of 
slopen is uitgesproken. 
 

Artikel 2 – Gemeentelijke inventarissen 
§ 1. Bevoegdheid: 

Onverminderd de toepassing van 89bis van het Wetboek van Strafvordering hebben de ambtenaren 
van de administratie toegang tot de bedrijfsruimten, gebouwen, woningen en kamers om alle voor 
de inventarisatie noodzakelijke opsporingen en vaststellingen te verrichten. 

§ 2. Leegstand: 
De administratie houdt een gemeentelijke inventaris van leegstaande bedrijfsruimten, gebouwen 
en woningen bij, hierna het register leegstand genoemd. 
Het register leegstand bestaat uit drie afzonderlijke inventarissen: 
• een inventaris “leegstaande bedrijfsruimten”; 
• een inventaris “leegstaande gebouwen”; 
• een inventaris “leegstaande woningen”. 
Deze inventarissen worden overeenkomstig artikel 2 van het besluit leegstandsregister door de 
administratie opgemaakt en bijgehouden. 
Onder woningen wordt ook verstaan kamers, zoals bedoeld in artikel 1 § 1.N van dit reglement. 

§ 3. Andere dan leegstand: 
De administratie houdt een gemeentelijke inventaris van onafgewerkte, verwaarloosde of onveilige 
bedrijfsruimten, gebouwen en woningen bij, hierna het register andere dan leegstand genoemd.  
Het register andere dan leegstand bestaat uit drie afzonderlijke inventarissen: 
• een inventaris “onafgewerkte en/of verwaarloosde bedrijfsruimten”; 
• een inventaris “onafgewerkte  en/of verwaarloosde gebouwen en woningen”; 
• een inventaris “bedrijfsruimten en gebouwen waarvoor saneringswerken of  

-maatregelen werden opgelegd, of waarvoor een bevel tot slopen is uitgesproken”. 
Een bedrijfsruimte die opgenomen is in de inventaris “onafgewerkte of verwaarloosde 
bedrijfsruimten”, kan eveneens worden opgenomen in het register leegstand, en omgekeerd. 
Een gebouw of woning dat/die opgenomen is in de inventaris “onafgewerkte of verwaarloosde 
gebouwen en woningen”, kan eveneens worden opgenomen in het register leegstand, en 
omgekeerd. 
Een woning die opgenomen is in de inventaris “ongeschikte en/of onbewoonbaar verklaarde 
woningen” wordt niet opgenomen in het register leegstand. 
Onder woningen wordt ook verstaan kamers, zoals bedoeld in artikel 1 § 1.N van dit reglement. 
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Woningen die door het Vlaamse gewest geïnventariseerd zijn als ongeschikt of onbewoonbaar, 
kunnen eveneens worden opgenomen in het register van leegstaande of verwaarloosde gebouwen 
of woningen. 
 

Artikel 3 – Inventarisatie van leegstand 
§ 1. De inventarisatiedatum: 

De opname in het register leegstand gebeurt op de datum van de administratieve akte van 
leegstand. 

§ 2. Wijze van inventarisatie: 
Een leegstaande bedrijfsruimte, een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt 
opgenomen in de gemeentelijke inventaris aan de hand van een genummerde administratieve 
akte, waarbij een fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen die 
de leegstand staven, gevoegd worden.  
De administratie is bevoegd om leegstand van een bedrijfsruimte, van een gebouw of van een 
woning op te sporen en in deze administratieve akte vast te stellen.  

§ 3. Vermoeden van leegstand: 
In toepassing van artikel 3 § 2 van het besluit leegstandsregister kan het vermoeden van leegstand 
mede bestaan op basis van een of meer van onderstaande indicaties: 
• het vermoeden van het gebruik van een woonentiteit als domiciliewoning; 
• het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning sinds 

meer dan één jaar of van een aangifte als tweede verblijf, zoals bedoeld in artikel 1 § 1.R; 
• er is een nog geldig besluit van minstens 1 jaar oud inzake onbewoonbaarheid of ongeschikt-

heid; 
• de nutsvoorzieningen (waterleiding, elektriciteit) zijn reeds meer dan 1 jaar afgesloten; 
• het ontbreken van aansluitingen voor nutsvoorzieningen of het vermoeden van een dermate 

laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de woonfunctie of het 
normaal gebruik van het gebouw of de bedrijfsruimte kan worden uitgesloten tenzij de houder 
van het zakelijk recht hiervoor een verantwoording kan geven gesteund op zijn toestand; 

• voor de bedrijfsruimte, het gebouw, de woning of de kamer werd vermindering van het 
kadastraal inkomen gevraagd op grond van artikel 15 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992; 

• effectief en niet occasioneel gebruik van de woning is vastgesteld in het kader van een 
economische, culturele, sociale en recreatieve functie; 

• de onmogelijkheid om de bedrijfsruimte, het gebouw, de woning of de kamer te betreden: geen 
toegang mogelijk, toegang verzegeld, raamopeningen dichtgemaakt, gesupprimeerd of 
geblindeerd, wind- en/of waterdichtheid van de bedrijfsruimte, het gebouw, de woning of de 
kamer is niet gewaarborgd, onafgewerkte ruwbouw, ernstige inpandige vernieling; 

• het aanbieden van de bedrijfsruimte, het gebouw, de woning of de kamer als ‘te huur’ of ‘te 
koop’; 

• getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkagent, …; 
• andere indicaties die ter plaatse kunnen worden vastgesteld zoals opgesomd in het verslag dat 

bij de akte wordt gevoegd; 
• het ontbreken van een vestigings- of een ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen; 
• het ontbreken van een neergelegde jaarrekening x-1 in het jaar x van de feitelijke opname van 

de onderneming die gevestigd is op het adres van het te inventariseren pand; 
• het vaststellen van een dermate lage economische activiteit voor de bedrijfsruimte of voor de 

handelsfunctie van het gebouw; 
• het ontbreken van aangeduide openingsuren die duidelijk maken aan de consument wanneer 

klanten er terechtkunnen; 
• het ontbreken van een aangifte inzake de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting. 
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Artikel 4 – Inventarisatie van andere dan leegstand 
§ 1. De inventarisatiedatum: 

De opname in het register andere dan leegstand gebeurt op volgende datum: 
• op de datum van de opmaak van de administratieve akte tot vaststelling van de 

onafgewerktheid of de verwaarlozing van de bedrijfsruimte, het gebouw of de woning; 
• op de datum van het besluit van de burgemeester waarbij saneringswerken of -maatregelen 

worden opgelegd, of waarbij een bevel tot slopen wordt uitgesproken. 
§ 2. Wijze van inventarisatie: 

A. Een onafgewerkt(e) en/of verwaarloosd(e) bedrijfsruimte, gebouw of woning wordt 
opgenomen in de inventaris aan de hand van een genummerde administratieve akte, waarbij 
een fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen die de 
onafgewerktheid en/of verwaarlozing  staven, gevoegd worden.  
De administratie is bevoegd om onafgewerktheid en/of verwaarlozing van een gebouw of 
woning op te sporen en in deze administratieve akte vast te stellen. 

B. Een onveilig(e) bedrijfsruimte of gebouw of wordt opgenomen in de inventaris aan de hand 
van het besluit van de burgemeester waarbij saneringswerken of -maatregelen worden 
opgelegd of waarbij een bevel tot slopen wordt uitgesproken.  

 
Artikel 5 – Uitsluiting van inventarisatie 
In de gemeentelijke inventaris worden niet geregistreerd: 
• bedrijfsruimten, gebouwen en woningen waarop een onteigeningsbeslissing rust, of waarvoor een 

procedure tot onteigening is ingezet, of waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning meer wordt 
afgeleverd omdat een onteigeningsplan wordt voorbereid; 

• bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die in het kader van het decreet van 3 maart 1976 tot 
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten beschermd zijn als monument of stads- en 
dorpsgezicht of die bij ministerieel besluit opgenomen zijn in een ontwerp van lijst tot bescherming in 
het kader van dit decreet. 

 
Artikel 6 – Kennisgeving van inventarisatie en beroepsprocedure: 
§ 1. Kennisgeving: 

De zakelijk gerechtigde wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot 
opname in de gemeentelijke inventaris. De kennisgeving omvat zowel de administratieve akte als 
het beschrijvend verslag. 

§ 2. Beroepsprocedure: 
A. Binnen een termijn van dertig dagen ingaand de dag na deze van de betekening van het 

schrijven, vermeld in § 1 hiervoor, kan een zakelijk gerechtigde bij het college beroep 
aantekenen tegen de beslissing tot opname in de gemeentelijke inventaris. Het beroep wordt 
per beveiligde zending betekend. 
Het beroepschrift moet gedagtekend zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten: 
a. de identiteit en het adres van de indiener; 
b. de aanwijzing van de administratieve akte en van de bedrijfsruimte, het gebouw of de 

woning waarop het beroepschrift betrekking heeft; 
c. de bewijsstukken die aantonen dat de inventarisatie van de bedrijfsruimte, het gebouw 

of de woning ten onrechte is gebeurd:één of meer bewijsstukken die het tegendeel 
aantonen, met dien verstande dat de vaststelling van onafgewerktheid en/of 
verwaarlozing kan betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, 
uitgezonderd de eed. 

Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, 
tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-
stagiair. 
De indiener voegt bij het verzoekschrift de overtuigingsstukken die hij nodig acht. 
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B. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend 
beroepschrift ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt 
beschouwd. 

C. Elk inkomend beroepschrift wordt in de gemeentelijke inventaris geregistreerd.  
D. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk: 

a. als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen van A 
hiervoor; 

b. als het beroepschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde, zoals bedoeld in artikel 1 
§ 1.P van dit reglement; 

c. als het beroepschrift niet is ondertekend. 
E. Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dit mee aan de indiener met 

de vermelding dat de procedure als afgehandeld wordt beschouwd. 
F. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op 

stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling of met een 
feitenonderzoek, dat uitgevoerd wordt door de met de opsporing van leegstaande, 
onafgewerkte en/of bedrijfsruimten, gebouwen en woningen belaste ambtenaar. 
Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een bedrijfsruimte, een gebouw 
of een woning geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 

G. Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan 
binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het 
beroepschrift.  De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend. 
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat binnen de termijn van negentig dagen 
kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding 
geven tot een nieuwe beslissing tot opname in de gemeentelijke inventaris. 

H. Indien de beslissing tot opname in de gemeentelijke inventaris niet tijdig betwist wordt, of 
het beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de 
administratie de bedrijfsruimte, het gebouw of de woning in de gemeentelijke inventaris op 
vanaf de datum van de vaststelling van de leegstand, onafgewerktheid en/of verwaarlozing. 
 

Artikel 7 – Schrapping uit de gemeentelijke inventaris: 
§ 1. Schrapping uit het register leegstand: 

A. Een bedrijfsruimte die voorkomt in de inventaris “leegstaande bedrijfsruimten”, wordt uit de 
gemeentelijke inventaris geschrapt eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de 
helft van de totale vloeroppervlakte aangewend wordt voor een economische activiteit, zoals 
bedoeld in artikel 1 § 1.K, gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende 
maanden.  
Een (handels)huurovereenkomst kan echter nooit als bewijs gelden voor de beëindiging van 
de leegstand van een bedrijfsruimte, aangezien deze geen enkele aanwijzing geeft omtrent de 
effectieve benutting van een bedrijfsruimte. 
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending. 

B. Een gebouw dat voorkomt in de inventaris “leegstaande gebouwen”, wordt uit de gemeentelijke 
inventaris geschrapt eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale 
vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 1 § 2.B.a, aangewend wordt 
gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. 
De periode van zes maanden begint te lopen vanaf het moment van de vaststelling door de 
administratie via een plaatsbezoek van het effectief gebruik volgens de functie van het gebouw. 
Na zes maanden wordt opnieuw een plaatsbezoek uitgevoerd. Wanneer dan blijkt dat het gebouw 
nog steeds in gebruik is volgens de functie, wordt het geschrapt uit de inventaris op datum van 
de eerste controle. 
De administratie kan steeds een tussentijds plaatsbezoek uitvoeren. Indien tijdens deze 
tussentijdse controle wordt vastgesteld dat het gebouw niet in gebruik is, wordt de procedure 
van schrapping stopgezet. 
Een (handels)huurovereenkomst kan echter nooit als bewijs gelden voor de beëindiging van de 
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leegstand van een gebouw, aangezien deze geen enkele aanwijzing geeft omtrent de effectieve 
benutting van het gebouw. 

C. Een woning (of een kamer) die voorkomt in de inventaris “leegstaande woningen”, wordt uit de 
gemeentelijke inventaris geschrapt eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat deze woning (of 
kamer) gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt in 
overeenstemming met de functie zoals gedefinieerd in artikel 1 § 2.C-D.  
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. Het 
effectief gebruik zal blijken uit de inschrijvingen in de bevolkingsregisters of desgevallend na 
een plaatsbezoek. 
Een ander gebruik van een woning dan effectieve bewoning wordt niet aanvaard als zijnde 
gebruik van de woning. Als effectieve bewoning geldt zowel het gebruik als hoofdverblijfplaats 
als het gebruik tweede verblijfplaats. 

§ 2. Schrapping uit het register andere dan leegstand: 
A. Een bedrijfsruimte die voorkomt in de inventaris “onafgewerkte en/of verwaarloosde 

bedrijfsruimten”, wordt uit de gemeentelijke inventaris geschrapt na opmaak van een gunstig 
verslag ter controle. 
De datum van schrapping is de dag van opmaak van het gunstig controleverslag. 

B. Een verwaarloosd gebouw dat voorkomt in de inventaris “onafgewerkte en/of verwaarloosde 
gebouwen en woningen” wordt uit de gemeentelijke inventaris geschrapt als de zichtbare en 
storende gebreken en de tekenen van verval vermeld in art. 1 § 2 E. werden hersteld of 
verwijderd. De zichtbare en storende gebreken en de tekenen van verval vermeld hierboven 
zijn in geval van slopen pas verwijderd als alle puin geruimd is. 
Een onafgewerkt gebouw of een onafgewerkte woning wordt geschrapt uit de inventaris 
“onafgewerkte en/of verwaarloosde gebouwen en woningen” op datum van de vaststelling 
door de administratie dat het gebouw of de woning wind- en waterdicht is. 

C. Een bedrijfsruimte of een gebouw waarvoor de burgemeester een besluit tot saneringswerken 
of -maatregelen heeft opgelegd of waarbij een bevel tot slopen werd uitgevaardigd wordt 
geschrapt uit de inventaris “bedrijfsruimten, gebouwen waarvoor saneringswerken of 
-maatregelen werden opgelegd of waarvoor een bevel tot slopen is uitgesproken”: 
a. zodra het slopen voltooid is en het terrein volledig geruimd is; 
b. zodra het verslag ter controle bevestigt dat de opgelegde werken uitgevoerd zijn. 

§ 3. Procedure: 
A. Voor de schrapping uit de gemeentelijke inventaris richt de zakelijk gerechtigde een 

gemotiveerd verzoek aan de administratie, op de wijze, vermeld in artikel 6 § 2 van dit 
reglement (zelfde procedure als voor een beroepschrift). 
De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping en het college neemt een 
beslissing binnen een termijn van twee maanden na de ontvangst van het verzoek.  
De bepalingen, vermeld in artikel 6 § 2.F van dit reglement, zijn voor het onderzoek van 
toepassing. De administratie brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een 
beveiligde zending. 

B. Indien een plaatsbezoek wordt geweigerd of indien de administratie geen toegang wordt 
verleend tot de bedrijfsruimte, het gebouw of de woning, wordt de aanvraag tot schrapping 
automatisch verworpen en blijft de bedrijfsruimte, het gebouw of de woning op de inventaris 
staan. 

C. De bedrijfsruimte, het gebouw of de woning, waarvoor een functiewijziging werd aangevraagd 
en verleend, wordt geschrapt respectievelijk uit de inventaris van “leegstaande 
bedrijfsruimten”, uit de inventaris van “leegstaande gebouwen” of uit de inventaris van 
“leegstaande woningen” op de datum van de opmaak van het beschrijvend verslag dat, tijdens 
een plaatsbezoek, de functiewijziging bevestigt. 

 
Artikel 8 – Ingangsdatum 
Dit reglement wordt met ingang van 1 januari 2017 ingevoerd. 
 



Gemeenteraad 20 december 2018   9 

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”. 
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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; 
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. 
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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. Voor de berekening van de grondslag van de belasting voor belastbare bedrijfsruimten wordt met 

volgende elementen rekening gehouden: 
A. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsruimten die een landbouwbedrijf waren en 

bedrijfsruimten die een andere economische functie hadden, hierna niet-landbouwbedrijven 
genoemd. 

B. De belasting wordt berekend op basis van de belastbare oppervlakte van de bedrijfsruimte en 
het aantal belastbare bouwlagen van de bebouwde gedeelten van de bedrijfsruimte: 
a) De belastbare oppervlakte omvat de totale oppervlakte van het perceel dat de belastbare 

bedrijfsruimte uitmaakt, én de totale oppervlakte van alle aangrenzende percelen die 
één geheel vormen met de belastbare bedrijfsruimte, als ze van dezelfde eigenaar zijn. 
Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen onbebouwde en bebouwde oppervlakte. 
Daarnaast verschillen de tarieven naargelang de totale belastbare oppervlakte wel of 
niet groter is dan 1.000 m² voor landbouwbedrijven, en wel of niet groter is dan 5.000 
m² voor niet-landbouwbedrijven. 

b) Het aantal belastbare bouwlagen is het aantal bouwlagen dat effectief voor de uitbating 
van de bedrijfsruimte gebruikt werd. 
Indien de bedrijfsruimte uit meerdere gebouwen bestaat, zal voor de berekening van de 
belasting rekening gehouden worden met het aantal belastbare bouwlagen per gebouw. 

§ 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: 
• 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 
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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: 

A. Voor de eerste keer op de gemeentelijke inventaris: 
a) landbouwbedrijven: 

• De belastbare oppervlakte is kleiner dan of gelijk aan 1.000 m²: 
o onbebouwde oppervlakte 0,20 EUR per m² 
o bebouwde oppervlakte 6,00 EUR per m² per belastbare 

bouwlaag 
• De belastbare oppervlakte is groter dan 1.000 m²: 

o onbebouwde oppervlakte 0,10 EUR per m² 
o bebouwde oppervlakte 3,00 EUR per m² per belastbare 

bouwlaag 
b) voor niet-landbouwbedrijven: 

• De belastbare oppervlakte is kleiner dan of gelijk aan 5.000 m²: 
o onbebouwde oppervlakte 2,00 EUR per m² 
o bebouwde oppervlakte 6,00 EUR per m² per belastbare 

bouwlaag 
• De belastbare oppervlakte is groter dan 5.000 m2: 

o onbebouwde oppervlakte 1,00 EUR per m² 
o bebouwde oppervlakte 3,00 EUR per m² per belastbare 

bouwlaag 
B. Voor de tweede keer op de gemeentelijke inventaris tweemaal het toepasselijk tarief van A hiervoor 
C. Vanaf de derde keer op de gemeentelijke inventaris viermaal het toepasselijk tarief van A hiervoor 
D. Minimale aanslag: 

bedraagt in alle gevallen 2.250,00 EUR forfaitair 
E. Maximale aanslag: 

blijft in alle gevallen beperkt tot 18.000,00 EUR forfaitair 
§ 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 
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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 
 
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”. 
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§ 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/stedenbouwkundige vergunning. 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. 
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.  
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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”. 

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. 
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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. 
 
 


