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BELASTINGSVERORDENING 

Dossier behandeld door: 
  ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
  E‐mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft:  BELASTINGSVERORDENING BETREFFENDE DE ALGEMENE FINANCIERINGSBIJDRAGE 

ALGEMENE FINANCIERINGSBIJDRAGE 

1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 

De belasting valt ten laste van: 

§1. De gezinnen en alleenstaanden die als zodanig ingeschreven zijn in het bevolkings‐, vreemdelingen‐ 
of wachtregister van de gemeente als hebbende er hun hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aan‐
slagjaar. 

§2. De natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het 
aanslagjaar op het grondgebied Ingelmunster: 

 Een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen. 

 Een handels‐, nijverheids‐, land‐ of tuinbouwbedrijf exploiteren of een andere economische 
activiteit uitoefenen. 

Artikel 2 

Voor de toepassing van deze belasting wordt verstaan onder: 

Gezin: een vereniging van twee of meer meerderjarige personen, die al of niet door verwantschap aan 
elkander verbonden zijn en gewoonlijk in één of dezelfde woning verblijven en er samenleven. 

Alleenstaande: Een meerderjarig persoon die hetzij alleen leeft, hetzij met minderjarige personen in 
één en dezelfde woning verblijft en er samenleeft. Als minderjarige wordt beschouwd elke persoon die 
op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. 

Referentiepersoon: Is het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact komt voor het rege‐
len van aangelegenheden die het gezin aangaan. 

Hoofdverblijfplaats: De plaats waar de leden van een gezin, dat uit verscheidene personen is samenge‐
steld, gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn of de 
plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft. 
Voor de toepassing van dit reglement worden de individuele leden van een leefgemeenschap als al‐
leenstaanden beschouwd. 

Vestiging: Elk (gedeelte van een) onroerend goed of meerdere onroerende goederen die samen een 
geheel, een entiteit of een complex vormen, dat voor beroeps‐ of bedrijfsdoeleinden is bestemd of 
wordt gebruikt of elke activiteitskern, elk(e) lokaliteit of centrum van werkzaamheden of elk(e) (geheel 
van) ruimte(n), onder gelijk welke vorm van individuele of collectieve aard, die voor beroeps‐ of be‐
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drijfsdoeleinden is bestemd of wordt gebruikt, evenals een maatschappelijke zetel, een administratieve 
zetel of lokaliteit of een (gedeelte van een) onroerend goed of lokaliteit die bijdraagt tot de tot de reali‐
satie of uitvoering van de beroeps‐ of bedrijfsdoeleinden (met inbegrip van bestuur of beheer in de 
ruimste zin). Vestigingseenheden waarvoor een bedrijf een inschrijving heeft in de Kruispuntbank der 
Ondernemingen, worden eveneens beschouwd als een vestiging. 

Artikel 3 

De belasting ten laste van de belastingplichtigen bedoeld in artikel 1, §1 wordt in dit besluit “Algemene 
Financieringsbijdrage – Gezinnen” genoemd. 
De belasting ten laste van de belastingplichtigen bedoeld in artikel 1, §2 wordt in dit besluit “Algemene 
Financieringsbijdrage – Bedrijven” genoemd. 

 

2. BEPALINGEN EIGEN AAN DE “ALGEMENE FINANCIERINGSBIJDRAGE – GEZINNEN” 

 

Artikel 4 

De belasting wordt gevestigd op naam van de alleenstaande of de referentiepersoon van het gezin. De 
samenstelling en de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar zal blijken uit de 
bevolkings‐ en vreemdelingenregisters. 

Artikel 5 

De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

 Een bedrag van 86,00 euro per gezin, zoals omschreven in artikel 2. 

 Een bedrag van 43,00 euro per alleenstaande, zoals omschreven in artikel 2. 

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingplicht en de belasting is on‐
deelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Het feit dat in het loop van het aanslagjaar de verblijfplaats, 
de referentiepersoon of de samenstelling van het gezin wijzigt, heeft geen invloed op de belastingplicht 
en geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering. 

 

3. BEPALINGEN EIGEN AAN DE “ALGEMENE FINANCIERINGSBIJDRAGE – BEDRIJVEN” 

 

Artikel 6 

De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging op het 
grondgebied Ingelmunster. 

Artikel 7 

Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 1 januari 
van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op: 

 Vanaf een oppervlakte van meer dan 0 tot en met 1.000 m²: Forfait 120,00 euro. 

 Vanaf een oppervlakte van meer dan 1.000 m² tot en met 10.000 m²: 0,16 euro per m². 

 Vanaf een oppervlakte van meer dan 10.000 m²: 0,14 euro per m² met een minimum van 
1.600 euro en met een maximum van 70.000 euro. 

Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt steeds afgerond naar de lagere euro. 

Artikel 8 

Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking: 
De totale oppervlakte, zowel bebouwde als onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactivi‐
teit of voor de bedrijfsuitbating wordt gebruikt of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte van 
de aanliggende terreinen met inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band hebben met de 
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uitoefening van de beroepsactiviteit of met de bedrijfsuitbating. 

Komt niet in aanmerking: 
Voor alle bedrijven: 
De oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond. 
Voor alle land‐ en tuinbouwbedrijven: 
De oppervlakte van het woonhuis, de onbebouwde hofplaats, weilanden en cultuurgronden. 

Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging te be‐
schikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 

Artikel 9 

Worden van de belasting onder artikel 7 vrijgesteld: 

 De rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 en 181 van het Wetboek van de Inkomstenbe‐
lastingen 1992. 

 De natuurlijke personen, inwoners van de gemeente Ingelmunster, die voor het aanslagjaar 
ook de algemene financieringsbijdrage ‐ gezinnen zijn verschuldigd. 

Artikel 10 

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. De stopzetting, vermindering of uitbreiding 
van de economische activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering van de opper‐
vlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot belastingvermindering. 

Artikel 11 

Er wordt jaarlijks een lijst aangeleverd door de Provincie West‐Vlaanderen die als basis dient voor de 
inkohiering van de belastbare feiten. 

 

4. SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 12 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen, be‐
treffende de vestiging, de invordering en 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 13 

De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 14 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het be‐
zwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 17 december 2013. 
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BELASTINGSVERORDENING 

Dossier behandeld door: 
  ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
  E‐mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft:  BELASTINGSVERORDENING BETREFFENDE HET RECLAMEDRUKWERK 

RECLAMEDRUKWERK 

1. BEPALINGEN EIGEN AAN DE BELASTING 

 

Artikel 1 

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet‐geadresseerde drukwerken en 
van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare 
weg worden verspreid. 

Onder gelijkgestelde producten wordt, onder meer, verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de 
adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aan‐
kopen. 
De opsomming is niet limitatief. 
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding worden niet beschouwd als 
zijnde geadresseerd. 

Artikel 2 

De belasting is verschuldigd door de uitgever, of bij ontstentenis ervan, door de drukker, of bij ontsten‐
tenis ervan, de verdeler. Als de uitgever, de drukker noch de verdeler gekend zijn, is de belasting ver‐
schuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of em‐
bleem het niet‐geadresseerde drukwerk wordt gevoerd. 

Artikel 3 

De belastingtarieven van toepassing: 

 De belasting wordt standaard vastgesteld op 1,00 euro per 100 exemplaren per begonnen 
honderdtal, evenwel met een minimale aanslag van 44 euro per verspreiding. 

 De belasting wordt vastgesteld op 2,50 euro per 100 exemplaren per begonnen honderdtal, 
evenwel met een minimale aanslag van 110 euro per verspreiding voor elke folder met open 
formaat groter dan A3 (lengte > 420 mm of breedte > 297 mm), elke folder die uit meer dan 1 
vel papier bestaat, elke brochure en de gelijkgestelde producten. 

Onder folder wordt verstaan: drukwerk dat bestaat uit één vel papier dat één of meerdere keren is ge‐
vouwen of meerdere bladen die eenmaal zijn gevouwen en in elkaar gevoegd zijn maar niet gebonden 
zijn. 

Onder brochure wordt verstaan: drukwerk dat bestaat uit meerdere vellen gevouwen papier, die in de 
rug bijeengehouden worden (“gebrocheerd zijn”) met behulp van bijvoorbeeld nietjes, lijm of garen. 
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Onder open formaat wordt verstaan: formaat van een folder wanneer die volledig opengevouwen 
wordt, het formaat van een brochure wanneer die geopend is. 

Artikel 4 

Er is een vrijstelling van belasting: 

§1. De socio‐culturele organisatie en sportorganisaties die reclamebladen verspreiden waarover sprake 
in artikel 1, worden vrijgesteld van deze belasting. 

§2. Bedeling van reclamedrukwerk dat verspreid wordt door handelaars die geconfronteerd worden 
met openbare werken voor hun handelszaak waardoor geen doorgaand verkeer mogelijk is, wordt ook 
vrijgesteld. De vrijstelling is van toepassing voor de volledige duur van de hinder. 
Deze vrijstelling moet aangevraagd worden ten laatste 7 kalenderdagen voor de verspreiding van het 
reclamedrukwerk bij het college van burgemeester en schepenen van Ingelmunster. 

§3. Politiek drukwerk. 

§4. Niet‐geadresseerd drukwerk van andere overheden. 

Artikel 5 

De belastingplichtige is gehouden ten laatste veertien dagen na de verspreiding aan het gemeentebe‐
stuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Voor de periodieke ver‐
spreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een periode van hoogstens 12 maanden. 

Artikel 6 

§1. Bij gebrek aan een aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

§2. Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn wordt me‐
degedeeld, wordt de belasting berekend op basis van een forfaitair aantal verspreide exemplaren, gelijk 
aan het totaal aantal bussen van de gemeente. 
Dit aantal bussen wordt jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen op basis 
van de gegevens ons verstrekt door de diensten van de Post op toestand van 1 januari van het aanslag‐
jaar. 

§3. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van 
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om ge‐
bruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

§4. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de derde 
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dra‐
gen. 

Artikel 7 

De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100%. Het bedrag 
van deze verhoging wordt ingekohierd. 

 

2. SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 8 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en 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 

De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
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Artikel 10 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het be‐
zwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 17 december 2013. 
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BELASTINGSVERORDENING 

Dossier behandeld door: 
  ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
  E‐mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft:  BELASTINGSVERORDENING BETREFFENDE MASTEN EN PYLONEN 

MASTEN EN PYLONEN 

1. BEPALINGEN EIGEN AAN DE BELASTING 

 

Artikel 1 

Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op allerhande masten en pylonen geplaatst in openlucht en 
zichtbaar vanaf de openbare weg. 

Voor de toepassing van het reglement dient onder het begrip mast te worden verstaan een vaststaande 
verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere bestaande constructie met een mi‐
nimale hoogte van 15 meter. 

Voor de toepassing van het reglement dient onder het begrip pyloon te worden verstaan een individue‐
le en vaststaande constructie of steuntoren die opgericht wordt op het niveau van het maaiveld en die 
een minimale hoogte heeft van 15 meter. 

Artikel 2 

De belasting wordt vastgesteld op 2.500,00 euro per mast of pyloon. 

De belasting is ondeelbaar. Er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan 
als de mast of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen. 

Artikel 3 

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 januari van het belasting‐
jaar. 

Artikel 4 

De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem be‐
hoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 1 oktober 
van het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter be‐
schikking te stellen. 

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeu‐
rige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd. 

Vooraleer wordt overgegaan tot ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college 
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze 
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van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die 
volgt op de verzending van die betekening, om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De ambts‐
halve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een perio‐
de van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. 

Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oog‐
merk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. 

Artikel 5 

De ambtshalve belasting aanslag zal worden verhoogd met 20%, 50%, 100% of 200% al naargelang het 
een eerste, een tweede, een derde of een vierde (en volgende) overtreding betreft. 

 

2. SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 6 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en 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 7 

De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 8 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het be‐
zwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 17 december 2013. 
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BELASTINGSVERORDENING 

Dossier behandeld door: 
  ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
  E‐mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft:  BELASTINGSVERORDENING BETREFFENDE HET PARKEREN IN EEN BLAUWE ZONE 

PARKEREN IN BLAUWE ZONE 

1. BEPALINGEN EIGEN AAN DE PARKEERBELASTING 

 

Artikel 1 

De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

 Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden en mits het plaatsen 
van de parkeerschijf. 

 Een ondeelbaar, forfaitair bedrag van 15,00 euro per dag voor elke periode die langer is dan 
deze die gratis is. De belasting is voor de ganse dag verschuldigd, zodra het voertuig langer 
geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door de verkeersborden. 

Artikel 2 

De belasting is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig. 

Artikel 3 

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter 
de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1. van het K.B. van 1 de‐
cember 1975. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de belastingplichtige opteert voor het 
bedoelde forfaitaire bedrag. 
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer is geparkeerd dan de tijd die toegelaten is door 
de verkeersborden en is verschuldigd door de eigenaar van het voertuig. 
Deze belasting is ook verschuldigd in het geval de parkeerschijf niet zichtbaar wordt geplaatst, de ge‐
plaatste schijf niet voldoet aan het door de Minister van Verkeerswezen bepaalde model of in geval de 
gebruiker onjuiste aanduidingen op de schijf laat verschijnen of de aanduidingen wijzigt zonder dat het 
voertuig de parkeerplaats heeft verlaten. 

Artikel 4 

De belasting wordt gekweten door storting of overschrijving op de rekening van de gemeente. De beta‐
ling gebeurt overeenkomstig de richtlijnen die vermeld zijn op de uitnodiging tot betaling die wordt 
aangebracht door de aangestelde van de gemeente op de voorruit van het voertuig. 

Artikel 5 

Bij toepassing van het hierboven vermelde ondeelbaar, forfaitair tarief, dient de belasting te worden 
betaald binnen de tien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betaling. 
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In geval van niet‐betaling binnen de tien dagen, wordt de belasting gevestigd door middel van een ko‐
hier. 

Artikel 6 

Van deze belasting zijn vrijgesteld: 

 personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart overeenkomstig het M.B. 
van 7 mei 1999. Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogen‐
blik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het 
voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 juli 1991. Bij 
gebreke aan het aanbrengen van voormelde parkeerkaarten op voormelde wijze is het on‐
deelbaar forfaitair bedrag van 15 euro per dag van toepassing; 

 voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het inschrij‐
vingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht zoals omschreven in het K.B. 9 
januari 2007 tot wijziging van het K.B. van 1 december 1975. 

 

2. SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 7 

De invordering van de belasting gevestigd door middel van het in artikel 5 vermeld kohier gebeurt 
overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invor‐
dering en geschillenprocedure van provincie‐ en gemeentebelastingen. Dir kohier wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 8 

De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 9 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het be‐
zwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 17 december 2013. 
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BELASTINGSVERORDENING 

Dossier behandeld door: 
  ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
  E‐mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft:  BELASTINGSVERORDENING BETREFFENDE HET ONTBREKEN VAN PARKEERPLAANTSEN EN FIETSSTALPLAATSEN 

PARKEERPLAATSEN EN FIETSTALPLAATSEN 

1. BEPALINGEN EIGEN AAN DE BELASTING 

 

Artikel 1 

Er wordt een belasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen wanneer 
een nieuwbouw, verbouwing, uitbreiding, opsplitsing of een functiewijziging wordt uitgevoerd. 

Artikel 2 

De belasting is verschuldigd door: 

§ 1. De oorspronkelijke verkrijger van een bouwvergunning, aan wie in deze vergunning minder par‐
keerplaatsen of fietsstalplaatsen werden vergund dan voorgeschreven volgens de bepalingen van de 
stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen. Indien het 
onroerend goed verkocht wordt vóór de voltooiing van de bouwwerken, moet de verkoper aan de ko‐
per contractueel de verplichtingen opleggen om de verplicht aan te leggen parkeerplaatsen en fiets‐
stalplaatsen alsnog te realiseren. 

§ 2. De oorspronkelijke verkrijger van een bouwvergunning, die één of meer in de bouwvergunning be‐
grepen parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen niet heeft aangelegd. 

§ 3. de actuele titularis van een zakelijk recht inzake een parkeerplaats en fietsstalplaats, die zelf een 
parkeerplaats verwijdert of een bestemmingswijziging doorvoert aan één of meer parkeerplaatsen en 
fietsstalplaatsen of aan een gebouw, dusdanig dat niet meer voldaan wordt aan de stedenbouwkundige 
verordening. 

§4. De actuele titularis van een zakelijk recht inzake een parkeerplaats en fietsstalplaats, die nalaat om 
binnen de 12 maanden nadat hij door het gemeentebestuur bij aangetekend schrijven werd verwittigd 
van het verwijderen van een parkeerplaats of fietsstalplaats of van een bestemmingswijziging die door 
een ander werd aangebracht aan zijn onroerend goed, deze verwijdering of bestemmingswijziging on‐
gedaan te maken. 

§ 5. de actuele titularis van een zakelijk recht die een verbouwing doorvoert zonder voorafgaandelijke 
stedenbouwkundige vergunning. 

Artikel 3 

De belasting is verschuldigd op volgend tijdstip: 

§ 1. Ingeval van artikel 1 § 1: de dag van het definitief verkrijgen van een bouwvergunning. 

§ 2. Ingeval van artikel 1 § 2: de dag na het verstrijken van 5 jaar van het definitief verkrijgen van een 
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stedenbouwkundige vergunning. 

§ 3. In geval van artikel 1 § 3: 

 Ingeval een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend: op het moment 
van het definitief verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. 

 Ingeval geen aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend: op de dag van het 
aangetekende schrijven met melding van de vaststelling van het belastbaar feit door het ge‐
meentebestuur. 

§ 4. Ingeval van artikel 1 § 4: op de dag na het verstrijken van een termijn van 12 maanden vanaf het 
aangetekende schrijven, bedoeld in artikel 1 § 4 met melding van de vaststelling van het belastbaar feit 
door het gemeentebestuur. 

§ 5. In geval van artikel 1 § 5: op de dag van het aangetekende schrijven met melding van de vaststelling 
van het belastbaar feit door het gemeentebestuur. 

Artikel 4 

De belasting wordt vastgesteld op 7.500 euro per ontbrekende of niet behouden parkeerplaats. 

De belasting wordt vastgesteld op 1.000 euro per ontbrekende of niet behouden fietsstalplaats. 

Artikel 5 

Indien een bestaande andere functie in het gebouw wordt omgevormd tot parkeerplaats, kan dit geen 
recht doen ontstaan op terugvordering van een betaalde belasting. 

 

2. SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 6 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en 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 7 

De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 8 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het be‐
zwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 17 december 2013. 
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BELASTINGSVERORDENING 

Dossier behandeld door: 
  ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
  E‐mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft:  BELASTINGSVERORDENING BETREFFENDE TAXIDIENSTEN EN VVB 

TAXIDIENSTEN EN VVB 

1. BEPALINGEN EIGEN AAN DE BELASTING 

 

Artikel 1 

De belasting op voertuigen voor de exploitatie van een taxidienst wordt als volgt vastgesteld: 

 250,00 € per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare weg; 

 325,00 € per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare weg, maar 
waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie; 

 450,00 € per jaar en per vergund voertuig bij gebruik van standplaatsen op de openbare weg; 

Artikel 2 

De belasting op verhuurvoertuigen wordt als volgt vastgesteld: 

 250,00 € per jaar en per vergund voertuig; 

Artikel 3 

De bedragen vermeld in artikel 2 en 3 worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen 
door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen 
door het indexcijfer van de maand december 2000. 

De in artikelen 2 en 3 bedoelde belastingen zijn verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het 
moment waarop de vergunning werd afgeleverd. Ze zijn jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste 
van de houder van de vergunning, vermeld op 1 januari van het kalenderjaar of op het moment van af‐
gifte van de vergunning.  

De vermindering van het aantal voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt 
eveneens voor de opschorting of intrekking van een vergunning of het buiten dienst stellen van een of 
meer voertuigen voor welke reden dan ook. 
De belasting is verschuldigd aan de gemeente die de vergunning uitreikt, nl. van de plaats waar de ex‐
ploitatiezetel gevestigd is. 
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2. SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 4 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en 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 5 

De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 6 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het be‐
zwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 17 december 2013. 
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BELASTINGSVERORDENING 

Dossier behandeld door: 
  ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
  E‐mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft:  BELASTINGSVERORDENING BETREFFENDE DE TWEEDE VERBLIJVEN 

TWEEDE VERBLIJVEN 

1. BEPALINGEN EIGEN AAN DE BELASTING 

 

Artikel 1 

Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op tweede verblijven. 

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon‐ of verblijfsgelegenheid waarvoor 
niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister voor het hoofdverblijf. 

Artikel 2 

De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van een 
tweede verblijf ongeacht of het onroerend goed al dan niet verhuurd of tijdelijk niet gebruikt wordt. 

Artikel 3 

De belasting wordt vastgesteld op 1.000 euro per tweede verblijf. 

Artikel 4 

Vallen niet onder toepassing van de belasting: 

 Het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit. 

 De tenten, verplaatsbare caravans en mobilhomes, kampeerauto’s, woonauto’s, tenzij zij 
minstens zes maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen. 

 De leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij tijdens het aan 
het belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede verblijf werd aangewend. 

 De tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend terrein voor openluchtrecreatie‐
ve verblijven. 

Artikel 5 

De belastingplichtige moet uiterlijk op 31 maart van het belastingjaar aangifte doen van het belastbaar 
tweede verblijf, door middel van het formulier vastgesteld door het gemeentebestuur. 
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2. SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 6 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en 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 7 

De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 8 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het be‐
zwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 17 december 2013. 



 

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN 

ALS LEEGSTAAND, OF ONAFGEWERKT. 
 

 
Art.1: Algemene bepalingen 

1.1. Definities 
1.2. Belastbare grondslag 

Art. 2: Belastingplichtige 
 2.1. Belastingplichtige 
 2.2. Overdracht van zakelijk recht 
Art.3. Inventaris 
 3.1. Inventaris 
 3.2. Inventarisatiedatum 
 3.3. Wijze van inventarisatie van leegstaande en onafgewerkte woningen en gebouwen 
 3.4. Betwistingen inventarisatie leegstand en onafgewerktheid 
 3.5. Schrapping uit de inventaris 

3.6. Betwisting weigering schrapping uit de inventaris 
Art.4: Berekening van de belasting 
Art. 5: Vrijstellingen 
Art.6: Inkohiering 
 6.1. Inkohiering 
 6.2. Bezwaar tegen de belasting 
 
 
 
Art.1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
1.1. Definities 
 
De volgende begrippen worden gebruikt: 
1. Administratie:  

De gemeentelijke administratieve eenheid en/of intergemeentelijke administratieve eenheid  die door het 
gemeentebestuur wordt belast met het beheer van de inventaris bedoeld in art. 3.1.§1 

2. Gebouw:  
Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, dat niet beantwoordt 
aan de definitie van woning zoals bedoeld onder 8. en niet valt onder de toepassing van het decreet van 19 
april 1995 en latere wijzigingen, houdende de maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten.  

3. Inventarisatiedatum:  
De datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in de inventaris wordt opgenomen  

4. Leegstaand gebouw:  
Een gebouw dat 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 de 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, melding in de zin van artikel 4.2.2. van de Vlaamse codex ruimtelijke 
ordening, milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie 
niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van 
het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden. 
 Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, zoals bedoeld in artikel 2 van het 
decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de 
oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont, en dat gedeelte niet 



afsplitsbaar is. 
De bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet van 19 april 1995 en latere 
wijzigingen, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten zijn niet onderworpen aan deze gemeentelijke belasting. 

5. Leegstaande woning:  
Een woning die gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden niet effectief wordt gebruikt in 
overeenstemming met de woonfunctie, hetzij elke andere functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik 
van de woning met zich meebrengt. 

6. Onafgewerkte woning of gebouw:  
Een woning of gebouw waarvan de werken zijn aangevat overeenkomstig art. 128 van het decreet houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening  van 18 mei 1999 en latere wijzigingen. 

7. Renovatienota:  
Een nota die bestaat uit  

a) een overzicht van welke stedenbouwkundig niet vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd met 
het oog op het wegwerken van de vastgestelde gebreken 

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

c) een kopie van de offertes of facturen waaruit blijkt dat de werken uitgevoerd zijn of uitgevoerd zullen 
worden 

d) Plan of schets en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte. 
8. Woning:  

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

 
 
1.2. Belastbare grondslag 
 
Conform artikel 3.2.17 van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid d.d. 18.03.2009  en latere 
wijzigingen is de gemeente gemachtigd tot het heffen van een leegstandsheffing op gebouwen en woningen die 
zijn opgenomen in het leegstandsregister. Voorliggende reglementering wijkt af van de bepalingen in de artikelen 
3.2.19 tot en met 3.2.21 van genoemd decreet. Derhalve zijn deze artikelen niet van toepassing. 
 
Er wordt voor de aanslagjaren  2014 - 2019  een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op woningen en gebouwen 
die voorkomen op de gemeentelijke inventaris zoals bedoeld in art. 3.1.§1 
 
 
 
Art.2. BELASTINGPLICHTIGE 
 
2.1. Belastingplichtige 
 
§1. 
Als belastingplichtige wordt beschouwd de houder van één van de hierna vermelde zakelijke rechten met 
betrekking tot een gebouw en/of woning op het ogenblik van de opname in de in art. 3.1.§1 bedoelde inventaris: 

 De volle eigendom 

 Het recht van opstal of van erfpacht 

 Het vruchtgebruik 
In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op de datum van de 
authentieke akte van de overdracht.  
Indien er een erfpacht of opstalrecht bestaat, is de belasting verschuldigd door de erfpachter of opstalhouder. In 
geval van vruchtgebruik, is de vruchtgebruiker belastingsplichtig. In geval van recht van bewoning is de 
rechthebbende belastingplichtig. 
 
§2 
Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de gemeentelijke inventaris, wordt de houder van een 
zakelijk recht, bedoeld in §1, op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt als 
belastingplichtige van de nieuwe belasting beschouwd. 



§3 
Behoort één van de zakelijke rechten in onverdeeldheid toe aan meer dan één persoon dan geldt de 
onverdeeldheid als belastingsplichtige. De leden van de onverdeeldheid zijn gehouden tot betaling van het 
verschuldigde bedrag à rato van hun deel in de onverdeeldheid. 
 
 
2.2. Overdracht van zakelijk recht 
 
§1 
Degene die een zakelijk recht, zoals bedoeld in art. 2.1. §1, overdraagt, moet de verkrijger ervan uiterlijk op het 
ogenblik van de overdracht van het zakelijk recht via een aangetekend schrijven en/of tegen ontvangstbewijs in 
kennis stellen van de opname van het gebouw, de woning en/of het perceel in de gemeentelijke inventaris. 
 
§2 
Degene die het zakelijk recht overdraagt bezorgt binnen de maand na het verlijden van de notariële akte aan de 
administratie een kopie van de authentieke akte.  
 
 
Art. 3.  INVENTARIS 
 
3.1. Inventaris 
 
§ 1 
De administratie maakt een gemeentelijke inventaris van leegstaande of onafgewerkte gebouwen en/of woningen; 
 
§2  
Een woning of gebouw die al voorkomt op de gemeentelijke inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbaar 
verklaarde gebouwen en/of woningen kan niet worden opgenomen op een lijst zoals bedoeld onder 3.1.§1 
 
 
3.2. Inventarisatiedatum 
 
De inventarisatie van de leegstaande of onafgewerkte woningen, de geheel of gedeeltelijk leegstaande of 
onafgewerkte gebouwen of entiteiten in gebouwen voor economische doeleinden,  alsook  de leegstaande 
woningen in gebouwen gebeurt op de datum van de opmaak van de administratieve akte tot vaststelling van de 
leegstand of onafgewerktheid. 
 
 
3.3. Wijze van inventarisatie van leegstaande en onafgewerkte woningen en gebouwen 
 
§1  
Het vermoeden van leegstand of onafgewerktheid van de leegstaande woningen, de geheel of gedeeltelijk 
leegstaande gebouwen of entiteiten in gebouwen voor economische doeleinden alsook de leegstaande woningen 
in gebouwen kan mede gebeuren op basis van  

 het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister 

 de onmogelijkheid om het gebouw te betreden, bvb. door een geblokkeerde toegang 

 het ontbreken van een aangifte als tweede verblijf 

 het langdurig aanbieden van het gebouw of de woning als “te huur” of “te koop” 

 het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen 

 het vermoeden van een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de 
woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan worden uitgesloten 

 het vermoeden van het gebruik van een woonentiteit als domiciliewoning 

 De vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 

 getuigenissen  

 …. enz.  



Alle elementen die de leegstand of onafgewerktheid  staven worden opgenomen in het verslag tot vaststelling van 
de leegstand en onafgewerktheid bijgevoegd als bijlage bij de administratieve akte vermeld onder §2 van dit artikel. 
 

§2  
De personeelsleden van de administratie zijn bevoegd om leegstand van een gebouw en/of woning op te sporen en 
in een administratieve akte vast te stellen, aan de hand van het verslag vermeld in §1 van dit artikel.  Onverminderd 
de toepassing van art. 89bis van het wetboek van strafvordering, hebben de genoemde personeelsleden van de 
administratie toegang tot de gebouwen en/of woningen om alle voor de gemeentelijke inventarisatie noodzakelijke 
opsporingen en vaststellingen te verrichten wanneer het vermoeden bestaat dat een gebouw en/of woning 
leegstaand is .  

§3  
De houder van het zakelijk recht wordt bij aangetekend schrijven in kennis gesteld van de opname op de lijst van 
leegstaande of onafgewerkte gebouwen en/of woningen middels een administratieve akte. 
 

3.4. Betwistingen inventarisatie leegstand en onafgewerktheid 

 
§1 
De houder van het zakelijk recht kan de vaststelling van leegstand of onafgewerktheid binnen één maand na het 
ontvangen van de administratieve akte van leegstand of onafgewerktheid bij de administratie via aangetekende 
brief , tegen ontvangstbewijs of met een elektronisch aangetekende zending betwisten en met alle bewijsmiddelen 
van gemeen recht, met uitzondering van de eed, het bewijs leveren dat een leegstaand gebouw en/of de woning 
effectief gebruikt wordt.  
Het beroepschrift wordt gedagtekend en ondertekend en bevat minimaal de volgende gegevens: 
1°/ De identiteit en het adres van de indiener; 
2°/ De aanwijzing van de administratieve akte en van het gebouw of de woning waarop het beroepschrift 

betrekking heeft; 
3°/ Een of meer bewijsstukken die de vaststelling van leegstand betwisten 
 
§2 
De administratie registreert elk inkomend beroepschrift in het leegstandsregister en meldt de ontvangst ervan aan 
de indiener van het beroepschrift. 
De administratie toetst de ontvankelijkheid van het beroepschrift. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk in één 
van de volgende gevallen: 
1°/ Het beroepschrift is te laat ingediend of niet ingediend overeenkomstig de bepalingen in art.3.4.§1; 
2°/ Het beroepschrift gaat niet uit van een zakelijk gerechtigde of zijn vertegenwoordiger die houder is van de 

volle eigendom; het recht van opstal of van erfpacht; het vruchtgebruik; 
3°/ Het beroepschrift is niet ondertekend. 
Als de administratie vaststelt dat het beroepschrift onontvankelijk is, deelt ze dat mee aan de indiener met 
vermelding dat de procedure als afgehandeld beschouwd wordt. 
 
§3 
De administratie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op stukken als de feiten vatbaar 
zijn voor de directe, eenvoudige vaststelling, of met een feitenonderzoek. Het beroep wordt geacht ongegrond te 
zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 
 
§4 
Wanneer de vaststelling niet werd betwist, of het beroepschrift onontvankelijk of ongegrond is, neemt de 
administratie het gebouw en/of de woning op in de gemeentelijke inventaris op de datum van de administratieve 
akte.  
 
 



3.5. Schrapping uit de inventaris 
 
§1 
Woningen en gebouwen die voorkomen op de lijst van leegstaande of onafgewerkte woningen of gebouwen 
worden geschrapt na beëindiging van de onafgewerktheid of na zes maanden ononderbroken bewoning, te 
rekenen van datum van bewoning of ingebruikname. 
De schrapping vindt plaats op datum van  

 effectieve bewoning van de woning 

 na in gebruik name van het gebouw 

 na een functiewijziging van het gebouw  

 of na beëindiging van de onafgewerktheid.  

 Bij totale sloop van de woning of het gebouw en verwijdering van alle (bouw)afval op het perceel. 
 
§2 
Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde een gemotiveerd verzoek aan de 
administratie op de wijze vermeld in artikel 3.4., §1. 
 
 

3.6. Betwisting weigering schrapping uit de inventaris 
 
 §1  
De houder van het zakelijk recht kan de weigering van schrapping uit de inventaris van leegstand of 
onafgewerktheid binnen één maand na het ontvangen van de weigering bij het  College van Burgemeester en 
Schepenen  via aangetekende brief, tegen ontvangstbewijs of met een elektronisch aangetekende zending 
betwisten en met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed, het bewijs leveren dat de 
weigering van schrapping onterecht is. 
Het beroepschrift wordt gedagtekend en ondertekend en bevat minimaal de volgende gegevens: 
1° / De identiteit en het adres van de indiener; 
2°/ De aanwijzing van de administratieve akte en van het gebouw of de woning waarop het beroepschrift 
betrekking heeft; 
3°/ De motieven waarop men zich beroept om de weigering tot schrapping aan te vechten en de bewijskrachtige 
documenten ter staving van die motieven 
 
§2   
Het College van Burgemeester en Schepenen  registreert elk inkomend beroepschrift in het leegstandsregister en 
meldt de ontvangst ervan aan de indiener van het beroepschrift. 
Het College toetst de ontvankelijkheid van het beroepschrift. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk in één van 
de volgende gevallen: 
1°/ Het beroepschrift is te laat ingediend of  niet ingediend overeenkomstig de bepalingen in art. 3.4§1; 
2°/ Het beroepschrift gaat niet uit van een zakelijk gerechtigde of zijn vertegenwoordiger die houder is van de volle 
eigendom; het recht van opstal of van erfpacht; het vruchtgebruik; 
3°/ Het beroepschrift is niet ondertekend. 
Als het College van Burgemeester en Schepenen  vaststelt dat het beroepschrift onontvankelijk is, deelt ze die 
beslissing mee aan de indiener met vermelding dat de procedure als afgehandeld beschouwd wordt. 
 
§3  
Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op 
stukken als de feiten vatbaar zijn voor de directe, eenvoudige vaststelling, of met een feitenonderzoek. Het beroep 
wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het 
feitenonderzoek. 
 
§4  
Wanneer de weigering niet werd betwist, of het beroepschrift onontvankelijk of ongegrond is blijft de woning en/of 
gebouw opgenomen in de gemeentelijk inventaris. 
 

 



Art. 4 BEREKENING VAN DE BELASTING 
 
§1 
Op datum van de inventarisatie is er geen belasting verschuldigd.  De eerste heffing is verschuldigd vanaf de eerste 
verjaardag van de inventarisatiedatum. Behoudens eventuele vrijstelling zijn volgende heffingen van toepassing: 

 Eerste verjaardag van de inventarisatiedatum:  € 1.500 

 Tweede verjaardag van de inventarisatiedatum: € 2.250 

 Derde verjaardag van de inventarisatiedaum: € 3.000 

 Vierde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 3.750 

 Vijfde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 4.500 

 Enz. 
Op elke nieuwe verjaardag van de inventarisatiedatum wordt de heffing verhoogd met 750 €. 
De belasting is ondeelbaar verschuldigd per inventarisjaar. 
 
§2 
Voor gebouwen die vóór 1/1/2014 opgenomen werden op de gemeentelijke inventaris en waarvoor al de 
toenmalige maximumheffing van 3.000 € verschuldigd was, zijn volgende heffingen van toepassing: 

 Eerstvolgende verjaardag van de inventarisatiedatum volgend op 01/01/2014: € 3.750 

 Elke daarop volgende verjaardag van de inventarisatiedatum wordt de heffing telkens verhoogd met 750 € 
  

 
Art. 5. VRIJSTELLINGEN 
 
De houder van een zakelijk recht, bedoeld in art. 2, wordt vrijgesteld van belasting: 
 
1° 
Indien de natuurlijke persoon die (mede) eigenaar en laatste bewoner is van de geïnventariseerde  woning  

 in een erkende ouderenvoorziening verblijft 

 voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling  

 of zich in een vergelijkbare situatie bevindt waarbij overmacht kan worden bewezen.  
Deze vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de inventarisatiedatum. 
 
2°  
Indien de woning of het gebouw  minder dan twee jaar in zijn bezit is, te rekenen vanaf de datum van de notariële 
akte. De datum van de feitelijke eigendomsoverdracht is hierbij bepalend (geregeld via authentieke akte of 
desgevallend via een verkoopsovereenkomst die meteen de volledige eigendomsoverdracht regelt) 
Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten waarin de vroegere of nieuwe houder van het zakelijk recht 
participeert, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10 procent van het aandeelhouderschap. 
 
3° 
Er wordt in een periode van 10 jaar aan de belastingplichtige één keer een vrijstelling van maximaal 4 
opeenvolgende jaren verleend voor de renovatie van een woning of gebouw. 
 
De renovatiewerken dienen aangetoond te worden aan de hand van ofwel een niet-vervallen stedenbouwkundige 
vergunning ( in geval van vergunningsplichtige werken ), ofwel een renovatienota. 
Zowel bouwvergunning als renovatienota dienen aangevuld te worden met een gedetailleerd tijdschema waarin de 
fasering der werken wordt toegelicht. 
Uit die documenten moet duidelijk blijken dat de problematische toestand van de woning/het gebouw ten gronde 
zal worden aangepakt. 
 
De vrijstelling wordt verleend in schijven van één jaar, op voorwaarde dat de werken ook effectief worden 
uitgevoerd. 
 
De eerste schijf van één jaar vangt aan op datum van ontvangst van de aanvraag van de vrijstelling. Indien de niet-
vervallen bouwvergunning dateert van voor de inventarisatiedatum, zal de eerste éénjarige periode van vrijstelling 
aanvangen op de inventarisatiedatum. 



 
De aanvraag van de tweede, derde en vierde  schijf dient via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de 
administratie te gebeuren, met opgave van een gedetailleerde stand van zaken der werkzaamheden, onder meer 
gestaafd aan de hand van foto’s . De aanvraag moet door de administratie ontvangen worden minstens 2 maanden 
voor het verstrijkende van de lopende vrijstelling. 
 
De administratie doet uitspraak over de een mogelijke verlenging van de vrijstelling binnen een termijn van 3 
maanden na ontvangst van het vrijstellingsverzoek 
De administratie kan een plaatsbezoek eisen alvorens te beslissen. Indien dit plaatsbezoek geweigerd of verhinderd 
wordt of indien aan de administratie geen toegang tot het pand wordt verleend, zal de aanvraag geweigerd 
worden. 
 
4° 
Er wordt een éénmalige vrijstelling van 1 jaar verleend voor de sloop met heropbouw van een woning of gebouw. 
De voorgenomen sloop dient aangetoond te worden aan de hand van een niet-vervallen stedenbouwkundige 
vergunning, aangevuld met een gedetailleerd tijdschema. 
Uit die documenten moet duidelijk blijken dat de problematische toestand van de woning/het gebouw ten gronde 
zal worden aangepakt en/of  de sloop binnen het jaar na aflevering van de vergunning zal voltooid zijn. 
 
Indien de niet-vervallen stedenbouwkundige (sloop)vergunning  dateert van voor de inventarisatiedatum, dan zal 
de éénjarige periode van vrijstelling aanvangen op de inventarisatiedatum. 
In het andere geval is de aanvangsdatum die van de stedenbouwkundige (sloop)vergunning. 
 



5° 
Indien: 
a) de gebouwen en/of woningen binnen de grenzen liggen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 

onteigeningsplan of waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning meer wordt afgeleverd omdat een 
onteigeningsplan wordt voorbereid; 

b) de gebouwen en/of woningen die krachtens het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten 
en stads- en dorpsgezichten zijn beschermd als monument en waarvoor bij de bevoegde overheid een 
ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier is ingediend, gedurende de termijn van behandeling,  

c) de gebouwen en/of woningen die getroffen zijn door een ramp, die zich heeft voorgedaan onafhankelijk van de 
wil van de belastingsplichtige, gedurende een periode van 2 jaar volgend op de datum van de ramp; 

d) de gebouwen en/of woningen waarvan het effectief gebruik onmogelijk is omwille van een verzegeling in het 
kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke 
procedure of omwille van een andere procedure die het effectief gebruik van het pand onmogelijk maakt, 
gedurende een periode van 1 jaar vanaf het begin van de onmogelijkheid tot effectief gebruik, en  jaarlijks 
verlengbaar mits voorleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat het effectief gebruik van het pand nog steeds 
onmogelijk is tot 1 jaar na het einde van de onmogelijkheid.  

 
6° Indien  die houder  

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

 het OCMW 

 de gemeente  

 of een autonoom gemeentebedrijf is.  
 

 
 
Art.6. INKOHIERING 
 
6.1. Inkohiering 
 
§1.  
De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het College van burgemeester en schepenen beschikt. 
 
§2.  
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het 
College van burgemeester en schepenen. 
 
§3.  
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
 
6.2. Bezwaar tegen de belasting 
 
§1.  
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen tegen de belasting.  
Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30/05/2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten 
van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 
 

§2. 
Het bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend, ondertekend en worden 
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.  
 

§3  
Deze indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde 
werkdag volgende op de datum van de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwarentermijn vermeld staat.  



VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS 
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Art.1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
1.1. Definities 
 
De volgende begrippen worden gebruikt: 
1. Administratie:  

De gemeentelijke administratieve eenheid en/of intergemeentelijke administratieve eenheid  die door het 
gemeentebestuur wordt belast met het beheer van de inventaris bedoeld in art. 3.1.§1 

2. Gebouw:  
Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, dat niet 
beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder 7. en niet valt onder de toepassing van het 
decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende de maatregelen ter bestrijding en voorkoming 
van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.  

3. Inventarisatiedatum:  
De datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in de inventaris wordt opgenomen of, 
zolang het gebouw en/of de woning niet uit de inventaris is geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van 
elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van eerste inschrijving   

4. Ongeschikte woning: een woning die niet beantwoordt aan de veiligheid-, gezondheid- of 
kwaliteitsnormen, opgelegd door de Vlaamse Wooncode. 

5. Onbewoonbare woning: een woning die op grond van veiligheid- en/of gezondheidsaspecten niet meer 
mag bewoond worden. 

6. Renovatienota:  
Een nota die bestaat uit  

a) een overzicht van welke stedenbouwkundig niet vergunningplichtige werken worden uitgevoerd 
met het oog op het wegwerken van de vastgestelde gebreken 

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

c) een kopie van de offertes of facturen waaruit blijkt dat de werken uitgevoerd zijn of uitgevoerd 
zullen worden 

d) Plan of schets en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte. 
7. Woning:  

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



 
1.2. Belastbare grondslag 
 
Er wordt voor de aanslagjaren 2014 - 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op woningen en 
gebouwen die voorkomen op de gemeentelijke inventaris zoals bedoeld in art. 3.1.§1 
 
 
Art.2. BELASTINGSPLICHTIGE 
 
2.1. Belastingplichtige 
 
§1. 
Als belastingplichtige wordt beschouwd de houder van één van de hierna vermelde zakelijke rechten met 
betrekking tot een gebouw en/of woning op het ogenblik van de opname in de in art. 3.1.§1 bedoelde 
gemeentelijke inventaris: 

 De volle eigendom 

 Het recht van opstal of van erfpacht 

 Het vruchtgebruik 
In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op de datum van de 
authentieke akte van de overdracht.  
Indien er een erfpacht of opstalrecht bestaat, is de belasting verschuldigd door de erfpachter of opstalhouder. 
In geval van vruchtgebruik, is de vruchtgebruiker belastingplichtig. In geval van recht van bewoning is de 
rechthebbende belastingplichtig. 
 
§2 
Zolang het gebouw, de woning en/of het perceel niet is geschrapt uit de gemeentelijke inventaris, wordt de 
houder van een zakelijk recht, bedoeld in §1, op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt 
als belastingplichtige van de nieuwe belasting beschouwd. 
 
§3 
Behoort één van de zakelijke rechten in onverdeeldheid toe aan meer dan één persoon dan geldt de 
onverdeeldheid als belastingplichtige. De leden van de onverdeeldheid zijn gehouden tot betaling van het 
verschuldigde bedrag à rato van hun deel in de onverdeeldheid. 
 
 
2.2. Overdracht van zakelijk recht 
 
§1 
Degene die een zakelijk recht, zoals bedoeld in 2.1. §1, overdraagt, moet de verkrijger ervan uiterlijk op het 
ogenblik van de overdracht van het zakelijk recht via een aangetekend schrijven en/of tegen ontvangstbewijs in 
kennis stellen van de opname van het gebouw en/of de woning in de gemeentelijke inventaris. 
 
§2 
Degene die het zakelijk recht overdraagt bezorgt binnen de maand na het verlijden van de notariële akte aan 
de administratie een kopie van de authentieke akte. 
 
 
Art.3. INVENTARIS 
 
3.1. Inventaris 
 
De administratie maakt een gemeentelijke inventaris met afzonderlijke lijst van ongeschikte en/of 
onbewoonbaar verklaarde woningen op basis van de Vlaamse Wooncode en/of de Nieuwe Gemeentewet. 
 
 
  



3.2. Inventarisatiedatum 
 
§1  
De inventarisatie van een ongeschikt - en/of onbewoonbaar verklaarde woning, gebeurt op datum van het 
respectievelijke besluit van de burgemeester of bevoegde minister. 
 
§2  
Voor woningen en gebouwen die al ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard werden vóór 07/03/2005, 
gebeurt de inventarisatie op 7/03/2005, datum van de eerste invoering van de gemeentelijke verordening. 
 
 
§3 
De administratie geeft de houder van het zakelijk recht bij aangetekend schrijven kennis van opname op de lijst 
van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen of gebouwen. 
 
 
3.3. Opschorting van inventarisatie 

 
Indien er een beroep wordt ingesteld tegen een ongeschikt - of onbewoonbaarverklaring van een woning op 
basis van art. 15 §3 van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wordt de opname 
opgeschort voor de duur van het beroep.  
 
Indien het beroep wordt afgewezen wordt de woning opgenomen in de lijst van ongeschikte en onbewoonbare 
woningen op datum van het respectieve besluit van de burgemeester of van de bevoegde minister.  
 
 
3.4. Schrapping uit de inventaris 
 
De ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen worden geschrapt uit de inventaris, na controle door 
de administratie en indien het pand voldoet aan de eisen van de Vlaamse Wooncode, op de datum van het Besluit van 
de Burgemeester tot opheffing van de onbewoonbaar - en/of ongeschiktverklaring. 
 
 
3.5. Betwisting weigering schrapping uit de inventaris 
 
 §1 De houder van het zakelijk recht kan de weigering van schrapping uit de inventaris van ongeschikt en/of 
onbewoonbaar verklaarde woningen binnen één maand na het ontvangen van de weigering bij het College van 
Burgemeester en Schepenen via aangetekende brief, tegen ontvangstbewijs of met een elektronisch 
aangetekende zending betwisten en met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed, 
het bewijs leveren dat de weigering van schrapping onterecht is. 
Het beroepschrift wordt gedagtekend en ondertekend en bevat minimaal de volgende gegevens: 
1° / De identiteit en het adres van de indiener; 
2°/ De aanwijzing van de administratieve akte en van het gebouw of de woning waarop het beroepschrift 
betrekking heeft; 
3°/ De motieven waarop men zich beroept om de weigering tot schrapping aan te vechten en de 
bewijskrachtige documenten ter staving van die motieven 
 
§2 Het College van Burgemeester en Schepenen registreert elk inkomend beroepschrift in het 
leegstandsregister en meldt de ontvangst ervan aan de indiener van het beroepschrift. 
Het College toetst de ontvankelijkheid van het beroepschrift. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk in één 
van de volgende gevallen: 
1°/ Het beroepschrift is te laat ingediend of  niet ingediend overeenkomstig de bepalingen in art. 3.4§1; 
2°/ Het beroepschrift gaat niet uit van een zakelijk gerechtigde of zijn vertegenwoordiger die houder is van de 
volle eigendom; het recht van opstal of van erfpacht; het vruchtgebruik; 
3°/ Het beroepschrift is niet ondertekend. 
Als het College van Burgemeester en Schepenen  vaststelt dat het beroepschrift onontvankelijk is, deelt ze die 
beslissing mee aan de indiener met vermelding dat de procedure als afgehandeld beschouwd wordt. 



§3 Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke 
beroepschriften op stukken als de feiten vatbaar zijn voor de directe, eenvoudige vaststelling, of met een 
feitenonderzoek. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of 
verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 
 
§4 Wanneer de weigering niet werd betwist, of het beroepschrift onontvankelijk of ongegrond is blijft de 
woning en/of gebouw opgenomen in de gemeentelijk inventaris. 
 
 
Art. 4 BEREKENING VAN DE BELASTING 
 
§1 

 opname in de inventaris :  €750 

 Eerste verjaardag van de inventarisatiedatum:  € 1.500 

 Tweede verjaardag van de inventarisatiedatum: € 2.250 

 Derde verjaardag van de inventarisatiedaum: € 3.000 

 Vierde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 3.750 

 Vijfde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 4.500 

 Enz. 
Op elke nieuwe verjaardag van de inventarisatiedatum wordt de heffing verhoogd met 750 €. 
De belasting is ondeelbaar verschuldigd per inventarisjaar. 
 
§2 
Voor gebouwen die vóór 1/1/2014 opgenomen werden op de gemeentelijke inventaris en waarvoor al de 
toenmalige maximumheffing van 3.000 € verschuldigd was, zijn volgende heffingen van toepassing: 

 Eerstvolgende verjaardag van de inventarisatiedatum volgend op 01/01/2014: € 3.750 

 Elke daarop volgende verjaardag van de inventarisatiedatum wordt de heffing telkens verhoogd met 750 € 
 
 

Art. 5. VRIJSTELLINGEN 
 
De houder van een zakelijk recht, bedoeld in art. 2, wordt vrijgesteld van belasting: 
 
1°  
Indien hij het gebouw en/of de woning volledig en uitsluitend gebruikt als zijn hoofdverblijfplaats en hij over 
geen andere woning beschikt. 
 
 
2°  
Indien de woning of het gebouw  minder dan twee jaar in zijn bezit is. De datum van de feitelijke 
eigendomsoverdracht is hierbij bepalend (geregeld via authentieke akte of desgevallend via een 
verkoopsovereenkomst die meteen de volledige eigendomsoverdracht regelt) 
Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten aan vennootschappen waarin de vroegere houder van het zakelijk 
recht participeert, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10 procent van het aandeelhouderschap. 
 
 
3° 
Er wordt in een periode van 10 jaar aan de belastingplichtige één keer een vrijstelling van maximaal 4 
opeenvolgende jaren verleend voor de renovatie van een woning of gebouw. 
 
De renovatiewerken dienen aangetoond te worden aan de hand van ofwel een niet-vervallen 
stedenbouwkundige vergunning ( in geval van vergunningsplichtige werken ), ofwel een renovatienota. 
Zowel bouwvergunning als renovatienota dienen aangevuld te worden met een gedetailleerd tijdschema 
waarin de fasering der werken wordt toegelicht. 
Uit die documenten moet duidelijk blijken dat de problematische toestand van de woning/het gebouw ten 
gronde zal worden aangepakt. 



 
De vrijstelling wordt verleend in schijven van één jaar, op voorwaarde dat de werken ook effectief worden 
uitgevoerd. 
 
De eerste schijf van één jaar vangt aan op datum van ontvangst van de aanvraag van de vrijstelling. Indien de 
niet-vervallen bouwvergunning dateert van voor de inventarisatiedatum, zal de eerste éénjarige periode van 
vrijstelling aanvangen op de inventarisatiedatum. 
 
De aanvraag van de tweede, derde en vierde  schijf dient via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de 
administratie te gebeuren, met opgave van een gedetailleerde stand van zaken der werkzaamheden, onder 
meer gestaafd aan de hand van foto’s . De aanvraag moet door de administratie ontvangen worden minstens 2 
maanden voor het verstrijkende van de lopende vrijstelling. 
 
De administratie doet uitspraak over de een mogelijke verlenging van de vrijstelling binnen een termijn van 3 
maanden na ontvangst van het vrijstellingsverzoek 
De administratie kan een plaatsbezoek eisen alvorens te beslissen. Indien dit plaatsbezoek geweigerd of 
verhinderd wordt of indien aan de administratie geen toegang tot het pand wordt verleend, zal de aanvraag 
geweigerd worden. 
 
 
 
4° 
Er wordt een éénmalige vrijstelling van 1 jaar verleend voor de sloop met heropbouw van een woning of 
gebouw. 
De voorgenomen sloop dient aangetoond te worden aan de hand van een niet-vervallen stedenbouwkundige 
vergunning, aangevuld met een gedetailleerd tijdschema. 
Uit die documenten moet duidelijk blijken dat de problematische toestand van de woning/het gebouw ten 
gronde zal worden aangepakt en/of  de sloop binnen het jaar na aflevering van de vergunning zal voltooid zijn. 
 
Indien de niet-vervallen stedenbouwkundige (sloop)vergunning  dateert van voor de inventarisatiedatum, dan 
zal de éénjarige periode van vrijstelling aanvangen op de inventarisatiedatum. 
In het andere geval is de aanvangsdatum die van de stedenbouwkundige (sloop)vergunning. 
 
 
 
5° 
Indien: 
a) de gebouwen en/of woningen binnen de grenzen liggen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 

onteigeningsplan of waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning meer wordt afgeleverd omdat een 
onteigeningsplan wordt voorbereid; 

b) de gebouwen en/of woningen die krachtens het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads - en dorpsgezichten zijn beschermd als monument en waarvoor bij de bevoegde 
overheid een ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier is ingediend, gedurende de termijn van 
behandeling,  

c) de gebouwen en/of woningen die getroffen zijn door een ramp, die zich heeft voorgedaan onafhankelijk 
van de wil van de belastingplichtige, gedurende een periode van 2 jaar volgend op de datum van de ramp; 

d) de gebouwen en/of woningen waarvan het effectief gebruik onmogelijk is omwille van een verzegeling in 
het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een 
gerechtelijke procedure, of omwille van een andere procedure die het effectief gebruik van het pand 
onmogelijk maakt, gedurende een periode van 1 jaar vanaf het begin van de onmogelijkheid tot effectief 
en jaarlijks verlengbaar mits voorleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat het effectief gebruik van het 
pand nog steeds onmogelijk is  tot 1 jaar na het einde van de onmogelijkheid  
 

 
6°  
Indien  die houder  

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



 het OCMW 

 de gemeente  

 of een autonoom gemeentebedrijf is.  
 

 
 
Art.6. INKOHIERING 
 
6.1. Inkohiering 
 
§1.  
De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het College van burgemeester en schepenen beschikt. 
 
 
§2.  
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door 
het College van burgemeester en schepenen. 
 
§3.  
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
 
6.2. Bezwaar tegen de belasting 
 
§1.  
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen tegen de belasting 
volgens de modaliteiten vermeld in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 
februari 2012. 
 
§2. 
Het bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend, ondertekend en worden 
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.  
 

§3  
Deze indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde 
werkdag volgende op de datum van de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwarentermijn vermeld 
staat.  

 



VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS 
ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR 
 

 
 
Art.1: Algemene bepalingen 

1.1. Definities 
1.2. Belastbare grondslag 

Art. 2: Belastingplichtige 
 2.1. Belastingplichtige 
 2.2. Overdracht van zakelijk recht 
Art.3. Inventaris 
 3.1. Inventaris 
 3.2. Inventarisatiedatum 
 3.3. Opschorting van inventarisatie 
 3.4. Schrapping uit de inventaris 
 3.5. Betwisting weigering schrapping uit de inventaris 
Art.4: Berekening van de belasting 
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 6.1. Inkohiering 
 6.2. Bezwaar tegen de belasting 
 
 
Art.1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
1.1. Definities 
 
De volgende begrippen worden gebruikt: 
1. Administratie:  

De gemeentelijke administratieve eenheid en/of intergemeentelijke administratieve eenheid  die door het 
gemeentebestuur wordt belast met het beheer van de inventaris bedoeld in art. 3.1.§1 

2. Gebouw:  
Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, dat niet 
beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder 7. en niet valt onder de toepassing van het 
decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende de maatregelen ter bestrijding en voorkoming 
van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.  

3. Inventarisatiedatum:  
De datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in de inventaris wordt opgenomen of, 
zolang het gebouw en/of de woning niet uit de inventaris is geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van 
elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van eerste inschrijving   

4. Ongeschikte woning: een woning die niet beantwoordt aan de veiligheid-, gezondheid- of 
kwaliteitsnormen, opgelegd door de Vlaamse Wooncode. 

5. Onbewoonbare woning: een woning die op grond van veiligheid- en/of gezondheidsaspecten niet meer 
mag bewoond worden. 

6. Renovatienota:  
Een nota die bestaat uit  

a) een overzicht van welke stedenbouwkundig niet vergunningplichtige werken worden uitgevoerd 
met het oog op het wegwerken van de vastgestelde gebreken 

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

c) een kopie van de offertes of facturen waaruit blijkt dat de werken uitgevoerd zijn of uitgevoerd 
zullen worden 

d) Plan of schets en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte. 
7. Woning:  

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



 
1.2. Belastbare grondslag 
 
Er wordt voor de aanslagjaren 2014 - 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op woningen en 
gebouwen die voorkomen op de gemeentelijke inventaris zoals bedoeld in art. 3.1.§1 
 
 
Art.2. BELASTINGSPLICHTIGE 
 
2.1. Belastingplichtige 
 
§1. 
Als belastingplichtige wordt beschouwd de houder van één van de hierna vermelde zakelijke rechten met 
betrekking tot een gebouw en/of woning op het ogenblik van de opname in de in art. 3.1.§1 bedoelde 
gemeentelijke inventaris: 

 De volle eigendom 

 Het recht van opstal of van erfpacht 

 Het vruchtgebruik 
In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op de datum van de 
authentieke akte van de overdracht.  
Indien er een erfpacht of opstalrecht bestaat, is de belasting verschuldigd door de erfpachter of opstalhouder. 
In geval van vruchtgebruik, is de vruchtgebruiker belastingplichtig. In geval van recht van bewoning is de 
rechthebbende belastingplichtig. 
 
§2 
Zolang het gebouw, de woning en/of het perceel niet is geschrapt uit de gemeentelijke inventaris, wordt de 
houder van een zakelijk recht, bedoeld in §1, op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt 
als belastingplichtige van de nieuwe belasting beschouwd. 
 
§3 
Behoort één van de zakelijke rechten in onverdeeldheid toe aan meer dan één persoon dan geldt de 
onverdeeldheid als belastingplichtige. De leden van de onverdeeldheid zijn gehouden tot betaling van het 
verschuldigde bedrag à rato van hun deel in de onverdeeldheid. 
 
 
2.2. Overdracht van zakelijk recht 
 
§1 
Degene die een zakelijk recht, zoals bedoeld in 2.1. §1, overdraagt, moet de verkrijger ervan uiterlijk op het 
ogenblik van de overdracht van het zakelijk recht via een aangetekend schrijven en/of tegen ontvangstbewijs in 
kennis stellen van de opname van het gebouw en/of de woning in de gemeentelijke inventaris. 
 
§2 
Degene die het zakelijk recht overdraagt bezorgt binnen de maand na het verlijden van de notariële akte aan 
de administratie een kopie van de authentieke akte. 
 
 
Art.3. INVENTARIS 
 
3.1. Inventaris 
 
De administratie maakt een gemeentelijke inventaris met afzonderlijke lijst van ongeschikte en/of 
onbewoonbaar verklaarde woningen op basis van de Vlaamse Wooncode en/of de Nieuwe Gemeentewet. 
 
 
  



3.2. Inventarisatiedatum 
 
§1  
De inventarisatie van een ongeschikt - en/of onbewoonbaar verklaarde woning, gebeurt op datum van het 
respectievelijke besluit van de burgemeester of bevoegde minister. 
 
§2  
Voor woningen en gebouwen die al ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard werden vóór 07/03/2005, 
gebeurt de inventarisatie op 7/03/2005, datum van de eerste invoering van de gemeentelijke verordening. 
 
 
§3 
De administratie geeft de houder van het zakelijk recht bij aangetekend schrijven kennis van opname op de lijst 
van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen of gebouwen. 
 
 
3.3. Opschorting van inventarisatie 

 
Indien er een beroep wordt ingesteld tegen een ongeschikt - of onbewoonbaarverklaring van een woning op 
basis van art. 15 §3 van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wordt de opname 
opgeschort voor de duur van het beroep.  
 
Indien het beroep wordt afgewezen wordt de woning opgenomen in de lijst van ongeschikte en onbewoonbare 
woningen op datum van het respectieve besluit van de burgemeester of van de bevoegde minister.  
 
 
3.4. Schrapping uit de inventaris 
 
De ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen worden geschrapt uit de inventaris, na controle door 
de administratie en indien het pand voldoet aan de eisen van de Vlaamse Wooncode, op de datum van het Besluit van 
de Burgemeester tot opheffing van de onbewoonbaar - en/of ongeschiktverklaring. 
 
 
3.5. Betwisting weigering schrapping uit de inventaris 
 
 §1 De houder van het zakelijk recht kan de weigering van schrapping uit de inventaris van ongeschikt en/of 
onbewoonbaar verklaarde woningen binnen één maand na het ontvangen van de weigering bij het College van 
Burgemeester en Schepenen via aangetekende brief, tegen ontvangstbewijs of met een elektronisch 
aangetekende zending betwisten en met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed, 
het bewijs leveren dat de weigering van schrapping onterecht is. 
Het beroepschrift wordt gedagtekend en ondertekend en bevat minimaal de volgende gegevens: 
1° / De identiteit en het adres van de indiener; 
2°/ De aanwijzing van de administratieve akte en van het gebouw of de woning waarop het beroepschrift 
betrekking heeft; 
3°/ De motieven waarop men zich beroept om de weigering tot schrapping aan te vechten en de 
bewijskrachtige documenten ter staving van die motieven 
 
§2 Het College van Burgemeester en Schepenen registreert elk inkomend beroepschrift in het 
leegstandsregister en meldt de ontvangst ervan aan de indiener van het beroepschrift. 
Het College toetst de ontvankelijkheid van het beroepschrift. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk in één 
van de volgende gevallen: 
1°/ Het beroepschrift is te laat ingediend of  niet ingediend overeenkomstig de bepalingen in art. 3.4§1; 
2°/ Het beroepschrift gaat niet uit van een zakelijk gerechtigde of zijn vertegenwoordiger die houder is van de 
volle eigendom; het recht van opstal of van erfpacht; het vruchtgebruik; 
3°/ Het beroepschrift is niet ondertekend. 
Als het College van Burgemeester en Schepenen  vaststelt dat het beroepschrift onontvankelijk is, deelt ze die 
beslissing mee aan de indiener met vermelding dat de procedure als afgehandeld beschouwd wordt. 



§3 Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke 
beroepschriften op stukken als de feiten vatbaar zijn voor de directe, eenvoudige vaststelling, of met een 
feitenonderzoek. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of 
verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 
 
§4 Wanneer de weigering niet werd betwist, of het beroepschrift onontvankelijk of ongegrond is blijft de 
woning en/of gebouw opgenomen in de gemeentelijk inventaris. 
 
 
Art. 4 BEREKENING VAN DE BELASTING 
 
§1 

 opname in de inventaris :  €750 

 Eerste verjaardag van de inventarisatiedatum:  € 1.500 

 Tweede verjaardag van de inventarisatiedatum: € 2.250 

 Derde verjaardag van de inventarisatiedaum: € 3.000 

 Vierde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 3.750 

 Vijfde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 4.500 

 Enz. 
Op elke nieuwe verjaardag van de inventarisatiedatum wordt de heffing verhoogd met 750 €. 
De belasting is ondeelbaar verschuldigd per inventarisjaar. 
 
§2 
Voor gebouwen die vóór 1/1/2014 opgenomen werden op de gemeentelijke inventaris en waarvoor al de 
toenmalige maximumheffing van 3.000 € verschuldigd was, zijn volgende heffingen van toepassing: 

 Eerstvolgende verjaardag van de inventarisatiedatum volgend op 01/01/2014: € 3.750 

 Elke daarop volgende verjaardag van de inventarisatiedatum wordt de heffing telkens verhoogd met 750 € 
 
 

Art. 5. VRIJSTELLINGEN 
 
De houder van een zakelijk recht, bedoeld in art. 2, wordt vrijgesteld van belasting: 
 
1°  
Indien hij het gebouw en/of de woning volledig en uitsluitend gebruikt als zijn hoofdverblijfplaats en hij over 
geen andere woning beschikt. 
 
 
2°  
Indien de woning of het gebouw  minder dan twee jaar in zijn bezit is. De datum van de feitelijke 
eigendomsoverdracht is hierbij bepalend (geregeld via authentieke akte of desgevallend via een 
verkoopsovereenkomst die meteen de volledige eigendomsoverdracht regelt) 
Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten aan vennootschappen waarin de vroegere houder van het zakelijk 
recht participeert, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10 procent van het aandeelhouderschap. 
 
 
3° 
Er wordt in een periode van 10 jaar aan de belastingplichtige één keer een vrijstelling van maximaal 4 
opeenvolgende jaren verleend voor de renovatie van een woning of gebouw. 
 
De renovatiewerken dienen aangetoond te worden aan de hand van ofwel een niet-vervallen 
stedenbouwkundige vergunning ( in geval van vergunningsplichtige werken ), ofwel een renovatienota. 
Zowel bouwvergunning als renovatienota dienen aangevuld te worden met een gedetailleerd tijdschema 
waarin de fasering der werken wordt toegelicht. 
Uit die documenten moet duidelijk blijken dat de problematische toestand van de woning/het gebouw ten 
gronde zal worden aangepakt. 



 
De vrijstelling wordt verleend in schijven van één jaar, op voorwaarde dat de werken ook effectief worden 
uitgevoerd. 
 
De eerste schijf van één jaar vangt aan op datum van ontvangst van de aanvraag van de vrijstelling. Indien de 
niet-vervallen bouwvergunning dateert van voor de inventarisatiedatum, zal de eerste éénjarige periode van 
vrijstelling aanvangen op de inventarisatiedatum. 
 
De aanvraag van de tweede, derde en vierde  schijf dient via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de 
administratie te gebeuren, met opgave van een gedetailleerde stand van zaken der werkzaamheden, onder 
meer gestaafd aan de hand van foto’s . De aanvraag moet door de administratie ontvangen worden minstens 2 
maanden voor het verstrijkende van de lopende vrijstelling. 
 
De administratie doet uitspraak over de een mogelijke verlenging van de vrijstelling binnen een termijn van 3 
maanden na ontvangst van het vrijstellingsverzoek 
De administratie kan een plaatsbezoek eisen alvorens te beslissen. Indien dit plaatsbezoek geweigerd of 
verhinderd wordt of indien aan de administratie geen toegang tot het pand wordt verleend, zal de aanvraag 
geweigerd worden. 
 
 
 
4° 
Er wordt een éénmalige vrijstelling van 1 jaar verleend voor de sloop met heropbouw van een woning of 
gebouw. 
De voorgenomen sloop dient aangetoond te worden aan de hand van een niet-vervallen stedenbouwkundige 
vergunning, aangevuld met een gedetailleerd tijdschema. 
Uit die documenten moet duidelijk blijken dat de problematische toestand van de woning/het gebouw ten 
gronde zal worden aangepakt en/of  de sloop binnen het jaar na aflevering van de vergunning zal voltooid zijn. 
 
Indien de niet-vervallen stedenbouwkundige (sloop)vergunning  dateert van voor de inventarisatiedatum, dan 
zal de éénjarige periode van vrijstelling aanvangen op de inventarisatiedatum. 
In het andere geval is de aanvangsdatum die van de stedenbouwkundige (sloop)vergunning. 
 
 
 
5° 
Indien: 
a) de gebouwen en/of woningen binnen de grenzen liggen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 

onteigeningsplan of waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning meer wordt afgeleverd omdat een 
onteigeningsplan wordt voorbereid; 

b) de gebouwen en/of woningen die krachtens het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads - en dorpsgezichten zijn beschermd als monument en waarvoor bij de bevoegde 
overheid een ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier is ingediend, gedurende de termijn van 
behandeling,  

c) de gebouwen en/of woningen die getroffen zijn door een ramp, die zich heeft voorgedaan onafhankelijk 
van de wil van de belastingplichtige, gedurende een periode van 2 jaar volgend op de datum van de ramp; 

d) de gebouwen en/of woningen waarvan het effectief gebruik onmogelijk is omwille van een verzegeling in 
het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een 
gerechtelijke procedure, of omwille van een andere procedure die het effectief gebruik van het pand 
onmogelijk maakt, gedurende een periode van 1 jaar vanaf het begin van de onmogelijkheid tot effectief 
en jaarlijks verlengbaar mits voorleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat het effectief gebruik van het 
pand nog steeds onmogelijk is  tot 1 jaar na het einde van de onmogelijkheid  
 

 
6°  
Indien  die houder  

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



 het OCMW 

 de gemeente  

 of een autonoom gemeentebedrijf is.  
 

 
 
Art.6. INKOHIERING 
 
6.1. Inkohiering 
 
§1.  
De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het College van burgemeester en schepenen beschikt. 
 
 
§2.  
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door 
het College van burgemeester en schepenen. 
 
§3.  
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
 
6.2. Bezwaar tegen de belasting 
 
§1.  
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen tegen de belasting 
volgens de modaliteiten vermeld in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 
februari 2012. 
 
§2. 
Het bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend, ondertekend en worden 
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.  
 

§3  
Deze indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde 
werkdag volgende op de datum van de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwarentermijn vermeld 
staat.  

 


