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Goedkeurins van het semeenteliik leegstands- en heffinesréelement Tervuren

Aanleidins

Verlenging gemeentelijk leegstandsreglement, huidig reglement loopt tot 3L/12/2org

Regeleevine

- Artikel 170, 54van de Grondwet.
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
- Hèt decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna
Kamerdecreet genoemd.
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure vah provincie- en
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 2.2.6, metlatere wijzigingen.
- Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode.
- Het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 betreffende het lokaal woonbeleid, dat gemeenten oplegt om
leegstaande woningen en gebouwen op te nemen in een register conform artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en pandenbeleid.
- Het besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2019 waarin deze.besliste om deel te nemen aan de interlokale vereniging
Wonen in de Druivenstreek, samen met de gemeente Overijse en Hoeilaar! en waaruit blijkt dat de opmaak, opbouw, beheer en
actualisering van het leegstandsregister overdragen wordt aan genoemde interlokale vereniging.

Feiten, contèxt en argumentatie

Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het leegstandsregister aan de hand van een genummerde
administratieve akte, waarbij één of meerdere foto's en een beschii¡vend verslag, met.vermelding van de indicaties die de
leegstand staven, gevoegd worden,
De datum van de administratieve akte geldt als de datum van de vaststelling van de leegstand en geldt als opnamedatum.
De zakelijk gerechtigde (en zijn eventuele bewindvoerder) wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van deze vaststelling.

Sinds 1 januari 2010 werden de dossiers betreffende leegstaande woningen overgedragen aan de gemeenten. De gewestelijke
heffing is dus nu weggevallen voor leegstaande woningen.en gebouwen.
Huidig leegstandsreglement loopt af op 31'/72/2019 en dient bijgevolg hernieuwd en geüpdatet te worden volgens het reeds
goedgekeurde nieuwe samenwerkingsverband.

- Een gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden waarin de ind¡caties van leegstand en de procedure tot vaststelling van
de leegstand worden vastgesteld.
- Het is wenselijk dat op het grondgebied van de gemeentê Tervuren het beschikbare woningen- en gebouwenbestand optimaal
benut wordt,
- op basis van het Grond- en Pandendecreet kunnen de gemeenten een register bijhouden van leegstaande woningen en
gebouwen..
- De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden.
- De strijd tegen de leegstaande woningen en gebouwen zal onder meer een effect hebben als de opname van dergelijke gebouwen



en woningen in een leegstandsregister ook daadwerkelijk leidt tot een belasting.
- De vrijstellingen van registratie en/of belasting die in dit reglement zijn opgenomen, sluiten het best aan bij de noden en het
beleid van de gemeente.

BudAet

Geen

Met 19 stemmen voor (Marc Charlier, Jan Spooren, Bram Peters, Mario Vên Rossum, Werner Aerts, Sofie Lombaert, Christine
Tinlot, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Robert Steuts, Jan Trappeniers, Omer Graulus,
Sebastiaan Coudré, Kristina Eyskens, Hugo Vankelecom, Elnio.Peeters, Yvette Schepers),7 onthoudingen (Willy Roeykens, Geoffroy
De Schaetzen, Bram Bartholomees, Thomas Geyns, Serge Liesenborghs, Rose Vanbegin, Geoffroy de Visscher)

Besluit

Enig artikel. De raad keurt onderstaand leegstarlds- en heffingsreglement goed voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2026:

Artikel 1, Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer de begripsonischrijvingen van het artikel 1.2 van het Decreet van 27
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, dat in dit reglement'het Grond- en Pandendecreet'wordt genoemd.
ln dit reglement wordt verstáan onder:
1'administratie: de interlokale vereniging Wonen in de Druivenstreek
2'Wonen in de Druivenstreek: de interlokate vereniging die, conform art2.2.6 gl tweede lid, van het Grond- en Pandendecreet
door de gemeente, is belast met de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualiseringvan het leegstandsregister.
3'beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen
4" beveiligde zending:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan
worden vastgesteld;
5'gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van
bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2.L'van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
6' leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het
gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste twaalf opee.nvolgende maanden. Hierbij 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/omgevingsvergunn¡ng of melding ln de zin van artikel 4.2.2van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordgning, 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.
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in artikel 2,2" van het decreet van L9 april
1995 houdende maatregelen ter bestiijding 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. Een gedeelte is eerst afiplitsbaar indien het na sloping van de overige gedeelten kan worden
beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysischê vereisten.
7'leegstaande woning: woning die gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt
in overeenstemm¡ng met:
1. hêtz¡j de woonfunctiei .

2. hetzij elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectiefen niet-occasioneel gebruikvan de woning
met zich meebrengt;
8'leegstandsregister: hetgemeentelijkregistervanleegstaandegebouwenenwoningen,vermeldinartikel 2.2.6vanhetGrond-en
PandendecreeU

9'opnamedatum: de datum waarop het gebouw of de woning voor de eerste maal in het leegstandsregister wordt opgenomen;
10' verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maandên vanaf de opnamedatum, zolang het
gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrap!
L1'woning: een goed, vermeld in artikel 2. 51 eerste lid 31", van de Vlaamse Wooncode (elk onroerend goed of deel ervan dat
hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande);
12" zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:
a) de volle eigendom;
b) het recht van opstal ofvan erfpacht;
c) het vruchtgebruik.

Art¡kel 2, Bevoegdheid inzake de inventarisatie van leegstand
De gemeente Tervuren draagt in navolging van de overeenkomst inzake ondersteuning van het lokaal woonbeleid met de
interlokale vereniging Wonen in de Druivenstreek, de bevoegdheid tot opmaak en opbouw van het leegstandsregister over aan



genoemde interlokale vereniging.
concreet betekent dit dat wonen in de Druivenstreek belast wordt met volgende taken:
- de opsporing en vaststelling van leegstand: vermoedenslijst trekkên uit het bevolkingsregister, uitzuiveren van deze lijst, uiterlijke
schouwing, opstellen beschrijvend verslag & fotodossier, opvragen gegevens nutsbedrijven;
- opmaak en ondertekening van de administratieve akte;
- de kennisgeving van de beslissing tot opname aán de zakelijk gerechtigde;
- de opname van woningen/gebouwen in het leegstandsregister;
- de beoordeling van de verzoeken tot schrapping uit het leegstandsregister;
- de schrapping van woningen/gebouwen uit het leegstandsregister.
Het College van burgemeester en schepenen blijft exclusiéf bevoegd voor de beroepen die betekend worden tegen de opname in
het leegstandsregister.
Wonen in de Druivenstreek is bijgevolg bevoegd tot opsporing van leegstand en tot opmaak van een gemotiveerde administratieve
akte ter vaststelling van de leegstand.

Hoofdstuk 1. De opname in het leegstandsreglster

Artikel 3. Leegstandsregister

iå;ii1,#rlfü,liii::lt i"ïJ'."å'#.lil,ilåli iå;n reegstaand sebouw or een reegstaande woning beschouwd indien dat
gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van.een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in laatste
administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig zijn functie;
Een gebouw dat ofeen woning die is geïnventariseerd als verwaarloosd, kan eveneens worden opgenomen in het
leegstandsregister, en omgekeerd.
Een woning die geinventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, wordt niet opgenomen in het leegstandsregister.
52. ln het register worden de volgende gegevens opgenomen:
1' het adres van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning;
2" de kadastrale gegevens van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning;
3' het nummer en de datum van de administratieve akte.

Artikel 4. Wijze van opname

51. De door de interlokale vereniging Wonen in de Druiveñstreek met de opsporing van leegstand belaste personeelsleden bezitten
de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
52. Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het leegstandsregister aan de hand van een
genummerde administratieve akte, waa¡bij één of mêerderefoto's en een beschrijvend verslag, metvermeldingvan de indicaties
die de leegstand staven, gevoegd worden. De datum van de administratieve akte.geldt als de datum van de vaststelling van de
leegstand en geldt als opnamedatum.

53. De leegstand wordt beoordeeld op basis van één of meerdere objectieve indicaties zoals vermeld in de volgende (niet
limitatieve) lijst:
- het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning ofvan een aangifte als tweede verblijf;
- het meer dan twee jaar aanbieden van het gebouw ofvan de woning als "te huur" of,,te koop,,
- het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen;
- een volle brievenbus gedurende lange tijd;
- een slecht onderhouden omgeving, ernstig vervuild glas- / buitenschrijnwerk, verwaarloosde tuin (lang gras, onverzorgd, ...,);
- rolluiken die langdurig neergelaten zijn;
- de onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde of verzegelde toegang;
- een dermate laag verbruik van de nutsvoorziening dat een gebruik overeenkomltig de functie van het gebouw of een gebruik als
woning kan worden uitgesloten;
- de (aanvrqag om) vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel L5 van het Wetboek van
lnkomstenbelastingen 1992;
- getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkagenf
- hét niet of sedeeltelijk niet bemeubeld zijn van het e*¡;r*'ài'ài;"i¡.*t
- het ontbreken van een vestigings- of 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 äctiviteit voor de hahdelsfunctie van het gebouw;
- het ontbreken van een aangifte inzake de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting;
- het vermoeden van het gebruik van de woning als domiciliewoning;
- andere indicaties die ter plaatse kunnen worden vastgesteld zoals opgesomd in het verslag dat bij de akte wordt gevoegd.
ondanks inschrijving in het bevolkingsregister òp het adres van de wqning, kan leegstand worden vastgesteld ãan de hand van de
indicaties hierboven beschreven. Als uit de feitelijke indicaties niet onmiddellijk kan worden vastgesteld dat de leegstànd al
minimaal twaalf opeenvolgende maanden aanhoudt, voert een medewerker van Wonen in de Druivenstreek een tweede controle
uit.

Artikel 5. Kennisgevlng van de opname ln het leegstandsreglster
De zakelijk gerechtigde(n) wordt/worden per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot opname in het



leegstandsregister. De kennisgeving bevat:
- De administratieve akte met inbegrip van het beschrijvend verslag.
- Het reglement inzake de opmaak van het leegstandsregister en.de belasting dp leegstaande gebouwen en woningen.
De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde(n). ls een woonplaats van een zakelijk
gerechtigde niet gekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan zijn verblijfplaats. ls de verblijfplaats van een zakelijk
gerechtigde niet gekend, dan vindt de betekening plaats aan het adres van de woning of het gebouw waarop de administratieve
akte betrekking heeft.

Artikel 6, Beroep tegen de opname in het leegstandsregister
51. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na de kennisgeving van de opname vermeld in artikel 4, kan de zakelijk
gerechtigde bij de beroepsinstantie beroep indienen tegen de beslissing tot opnarhe in het leegstandsreg¡ster. Het beroep wordt
ingediend per beveiligde zending ter attentie van het college van burgemeester en ichepenen. Het beroepschrift moet
ondertekend zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten:
- de identiteit en het adres van de indiener;
- het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft;
- de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregistei ten onrechte is gebeurd,
De vaststelling.van de leegstand kan betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed;
Als datum van indiening van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.
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 dÍe lngeschreven is aan de balie als advocaat of als
advoca at-stagiair.
52. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een nieuw of aangepast beroepschrift ingediend worden,
waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt beschouwd.
53.Vanhetberoepschriftwordteenontvangstmeldingverstuurd,binnenvijftiènkalenderdagen naontvangstervan.
54. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk:
- als het te laat is ingediend, of,
- als het niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in paragraaf 1., of,
- als het beroepschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde.

55. Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dit onverwijld mee aan de indiener.
56. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op stukken als de feiten vatbaar zijn voor
directe, eenvoudige vaststell¡ng of met een onderzoek ter plaatse, dat uitgevoerd wordt door het met de opsporing van leegstaand
belast personeelslid. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot eèn gebouw of een woning geweigerd of
verhinderd wordt voor het onderzoek ter plaatse. 

.

57' De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep binnen een termijn van negentig kalenderdagen, die ingaat op de dag na de
ontvangst van het beroepschrift. De beroepsinstantie stelt de indiener per beveiligde zending in kennis van de uitspraak.
Als de beroepsinstantie het beroep gegrond acht of nalaat binnen bovengenoemde termijn kennis te geven van de beslissing,
kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot een nieuwe beslissing tot opname.
58' Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister n¡et tijdig be{wist wordt, of het beroep van de zakelijk gerechtigde
onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, wordt het gebouw of de woning in het leegstandsregister opgenomen vanaf de
datum van de vaststelling van de leegstand

Artikel 7. Schrapping uit het leegstandsregister
5L' Wonen in de Druivenstreek schrapt het gebouw of de woning uit het leegstandsregister als deze volledig is gesloopt en alle puin
van het perceel is verwijderd. Als datum van schrapþing geldt de datum van ontvangst van het verzoek tot schrapping.
$2. Een woning wordt u¡t het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning gedurende een
termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie.
De datum van schrapping is de eerste dagvan de aanwending overeenkomstig de functie, Het effectiefgebruik moet bewezen
worden door o.a. de inschrijving in de bevolkingsregisters en/of na een onderzoek ter plaatse.
Een gebouwwôrdt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale
vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in artikel L. 7' aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes
opeenvolgende maanden. De datum van schrapping is de eerste dagvan de aanwending overeenkomstig de functie. Wonen in de
Druivenstreek stelt deze aanwending vast via administratieve data en/of desgevallend na een onderzoek ter plaatse.
$3. Voor de schrapping richt de zakelijk gerechtigde een ondertekend en gemotiveerd verzoek aan Wonen in de Druivenstreek via
beveiligde zending. Dit verzoek bevat:
- de identiteit en het adres van de indiener,
- het nummer van de administratieve akte en het adres van het 6iebouw of de woning waarop het verzoek betrekking heeft,
- de bewijsstukken die aantonen dat het gebouw of de woning geschrapt mag worden uit het leegstandsregister.
Als datum van het verzoek wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.
Wonen in de Druivenstreek neemt een beslissing binnen een termijn van.negentig dagen na de ontvangst van het verzoek en stelt
de verzoekei schriftelijk in kennis van haar beslissing.
54. Tegen de beslissing over het verzoektot schrapping kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen volgens de procedure,
vermeld in artikel 5.

Hoofdstuk 2, De belasting

Artikel 8, Belasting op leegstaande woningen en gebouwen



51. Er wordt, met ingang van 1 januari 2020, voor een termijn 6 jaar eindigend op 31 december 2026 een gemeentebelasting
gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het
I eegstandsr:egister.

52. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat èen gebouw of een woning gedurende twaalf opeenvolgende
maanden is opgenomen in het leegstandsregister.
Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd op het ogenblik dat een
nieuwe terriijn van twaalf maanden verstrijkt.

Artikel 9. Belastlngplichtige

51. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde op het leegstaande gebouw of de leegstaande woning op de
verjaardag van de opnamedatum.
52. Als er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld, dat
wil zeggen dat hetvolledige bedragvan de belasting bij één van hen kan worden opgeëist,
$3. Bij overdrachtvan het zakelijk recht, moeten de overdrager en de.notaris de verkrijger in kennis stèllen van de opname van het
pand in het leegstandsregister' Daarnaast moet de overdrager van het zakelijk recht de gemeente per beveiligde zending een kopie
van de notariële akte bezorgen, en dit binnen één maand na hetverlijden van deze akte.
De kopie bevat minstens de volgende gegevens:
- 1' het adres van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning;
- 2' de kadastrale gegevens van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning;
- 3" de identiteit, het (de) adres(sen), het eigendomsdeel en de aard van het zakelijk recht van de overdragende en verkrijgende
zakelijk gerechtigde(n);
- 4'de datum van de notariële akte, de naam en standplaats van de notaris
Als de overdrager van het zakelijk recht nalaat deze kennisgeving te doen, wordt hij, in afwijking van 51 als belastingschuldige
beschouwd.voor de eerstvolgende belasting na de overdracht.

Artikel 10. Tariefvan de belastlng
$1. Als het gebouw of de woning een eerste termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het leegstandsregister is opgenomen,
bedraagt de belasting:
- €1.500 voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning;
- Als het gebouw of de woning een tweede termijn van twáâlf opeenvolgende maanden in het leegstandsregister is opgenomen,
bedraagt de belasting:
- € 2000 voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning;
Als het gebouw of de woning een derde en elke verdere termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het leegstandsregister is
opgenomen, bedraagt de belasting:
- € 25OO voðr een leegstaand gebouw of leegstaande woning;

Artlkel 11. VrlJstellingen

$1. Een vrijstellingvan de belasting kan aangevraagd worden via beveiligde zending bij de administratie. Bij twijfel over de
ontvangst van de aanvraag draagt de aanvrager de bewijslast. De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een
vrijstelling als vermeld in 53 (persoonsgebonden vrijstellingen) of 54 (objectgebonden vrijstellingen), dient hiervoor de nodige
bewijsstukken voor te leggen aan de administratie. lndien.de vrijstelling is toegekend op basis van een persoonsgebonden
vrijstelling, geldt de vrijstelling enkel voor degene aan wie de vrijstelling is toegekend.
52. De vrijstelling dient te worden aangevraagd voor het verstrijken van de eerste of een volgende termijn van twaalf maanden na
de opnamedatum, Een vrijstelling kan worden toegekend vanafde datum van aanvraag, tenzij anders aangegeven. Eens de
verjaardag van de opnamedatum is verlopen, kan de administratie overgaan tot het invorderen van de belasting. ln dit stadium kan
voor de voorbije termijn geen vrijstelling meer worden aangevraagd, maar kan er enkel nog bezwaar worden ingediend
overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 14,
S3. Van de belasting zijn vrijgesteld (persoonsgebonden vrijstellingen):
1. de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperktwerd ingevolge een gerechtelijke beslissing. Dezevrijstelling
geldt voor een periode van twee jaar vanaf de opnamedatum tenzij de gerechtelijke beslissing eerdei wordt opg"h.u.n;
2' de belastingplichtige die, met betrekking tot geen.enkelè anderd woning dan de ieegstaande woning een zakelijk recht heeft en
minder dah twee jaar houder is van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt dri'e jaar volgend op de daium van de akte van
overdracht van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet indien het gaat om overdrachten aan:
- vennootschappen waarin de vroegere houder vãn het zakelijk recht participeert, rèchtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan
t0% v an h et a andeelhouderscha p;
- vzw's waar de houder van het zakelijk recht lid van is;
3' de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, Het bewijs wbrdt geleverd door de erkende
ouderenvoÓrziening waar de belastingplichtige verblijft, nièt dien versiande dat deze vrijstelling geldt voor 2 jaar volgend op datum
van opname.in de erkende ouderenvoorziening. Deze vrijstelling kan éénmalig worden verlengJ met 12 maanden;
4. de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf (minimum i jaar) werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Het
bewijs van het langdurige verblijf wordt geleverd door de instelling waar de belastingplichtige verblijft, met dien verstande dat deze
vrijstelling geldtvoor 24 maanden volgend op datum van opname in de psychiatrische insteiling. Deie vrijstelling kan éénmalig
worden verlengd met 12 maanden;
54. Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw of de woning (objectgebonden vrijstellingen):
1. gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan en de leegstand hiervan het
directe gevolg is;



2. geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige verþunning/omgevingsvergunning omdat een voorlopig of
definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
3. vernield of zwaar beschadigd werd ten gevolge van een brand, ontploffing of een andere ràmp veroorzaakt door natuurlijke
elementen, voor zover kan worden aangetoond dat dit de rechtstreekse oorzaak is van de leegstand. Deze vrijstelling geldt voor
een periode van 36 maanden volgend op de datum van de vernieling of beschadiging;
4. een beschermd monument is waarvoor een renovatiepremiedoss¡er werd ingediend. Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar
waarin het dossier wordt ingediend tot en met het aanslagjaar waarin het dossier wordt beëindigd;
5.gerenoveerd of gesloopt wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning,'met dien
verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor een periode van 24 maanden volgend op het uitvoerbaar worden van de
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning. Een verlenging van deze vrijstelling met een per¡ode van 12 máanden is

éénmaal mogelijk, mits indienen van een renovatiedossier zoals in 6'omschreven. De werkzaamheden moeten van die aard zijn dat
de woning of het gebouw tijdens de werken niet in gebruik kan genomen worden. Er kan maar eenmalig beroep gedaan worden op
deze vrijstelling door eenzelf{e zakelijk gerechtigde voor eenzelfde woning of gebouw. De aanvrager geeft toelating om.de woning
of het gebouw en de geplande en uitgevoerde werken te controleren;
6. gerenoveerd wordt zonder dat er een stedenbouwkundige vergunning/omgevings"vergunning is vere¡st. In dit geval moet er een
renovatiedossier worden voorgelegd dat minstens volgende elementen bevat:

1. een plan of tekening en enkele foto's van de bestaande toestanb van het te renoveren gedeelte;

2. een plan of tekening en enkele foto's van de toestand na renovatie als deze verschillend is van a;

3. een overzichtvan de niet stedenbouwkundig/omgevingsvergunningplichtige werken die worden uitgevoerd;.

4. een raming van de kosten, vergezeld van offertes, facturen, bestekken van de uit te voeren en reeds uitgevoerde werken;

5. een gedetailleerd tijdschema dat aangeeft wanneer.de werken worden uitgevoerd.

6. een akkoord van de mede-zakelijk gerechtigden (indien van toepassing)

De werkzaamheden moeten van die aard zijn dat de woning of het gebouw tijdens de werken niet in gebruik kan genomen worden.
Het renovatiedossier wordt ingediend bij de dienst stedenbouw van de gemeente. De belastingplichtigen worden er schriftelijk van
verwitt¡gd of het renovatiedossier volledig is.bevonden en de vrijstelling toegekend wordt. De zakelijk gerechtigde geeft
toestemm¡ng om de werken ter plaatse te controleren. De administratie.kan de aanviaag weigeren wanneer de bedoelde werken
en invester¡ngen onvoldoende.zijn om één jaar te duren en/of wanneer de woning na de werken nog niet zou voldoen aan de
normen van de Vlaamse wooncode. Deze vrijstelling geldt voor een periode van één jaar volgend op de startdatum van de werken
en is tweemaal aaneensluitend verlengbaar voor telkens één jaar. Een eerstê en tweede verlenging dient te worden aangevraagd
voor het verstrijken van de lopende vrijstelling.
7. wordt ingehuurd en gerenoveerd door de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie, zoals bedoeld in artikel 18, $ 2
van de Vlaamse Wooncode. Deze vrijstelling geldt voor een periode van 36 maanden, met mogelijkheid van verlenging riret 24
maanden indien wordt aangetoond dat er hiertoe een noodzaak bestaat op grond van hun specifieke doelstellingen, hun
publiekrechtelijke aard, de beslissingsbevoegdheden van deze organen en/of indie¡ de woning of het gebouw deel uitmaakt van
een project dat werd aangemeld bij de VMSW en besproken tijdens een bijeenkomst van.het lokaal woonoverleg van de gemeente;
8. het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht,
overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode en *urruoot. de renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden
gestart zijn;
9. het voorwerp uitmaakt van een contract van huurcompensatie dat door de zakelijk gerechtigde(n) werd afgesloten met een
erkend sociaal verhuurkantoor in de loop van het aanslagjaar;

5 5. De belastingplichtige kan tezelfdertijd slechts 1 maal voor één enkele woning één van de in Artikel 11, 53 van dit reglement
vermelde vrijstellingen aanvragen;
5 6. Uitsluitend de onder Artikel 11, 5 3 en 5 4 genoemde vrijstellingen, worden toegepast;
5 7. De onder 5 3 en 5 4 genoemde vrijstellingen hebben geen invloed op de opname van het gebouw of de woning in het
leegstandsregister: de anciênniteit van opname blijft doorlopen tijdens de periode Van vrijstelling. Dit betekent dat wanneer de
reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de belasting zal worden berekend op basis van de opnamedatum;
5 8. lndien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn en er aan één van de zakelijk gerechtigden een vrijstelling wordt verleend, geldt
de vrijstelling voor alle zakelijk.gerechtigden, zelfs al hebben deze anderen hiertoe geen aanvraag ingediend;
5 9. Vrijstellingen die binnen een kadervan een vorig reglementwerden toegekend, blijven geldig. De belastingplichtige die
namens een vorig gemeentelijk belastingreglement geen vrijstelling kon aanùragen, maar d¡e wel voldoet aan de voorwaarden van
dit reglement, kan alsnog een vrijstelling aanvragen.

Artikel 12. lnkohiering
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van
burgemeester en schepenen en ditten laatste op 30juni van hetjaarvolgend op hetjaarwaarvoor de belastingverschuldigd is.

Artikel 13. Betalingstermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 14. Bezwaar
De belastingplichtige kan. per beveiligde zending bezwaar indienen tegen de aanslag bij het college van burgemeester en
schepenen.

Het bezwaar moet ondertekend zijn en minimaal de volgende gegevens bevatten:



- de identiteit en het adres van de indiener;
- het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- de bewijsstukken die aantonen waarom de aanslag ten onrechte is gebeurd.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van hèt aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst ervan.

Artlkel 15, Toepasselljke regelgeving
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel Vll (Vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstu kken I, 3, 4 ,6 tot en met 9 bis, van h et Wetboek van de in komstenbelastingen en de
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastihgen op de
inkomsten betreffen.

Artlkel 16. KennlsBeving toezicht
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid en aan de interlokale vereniging Wonen in de De Druivenstreek
toegezonden.

Art¡kel 17. lnwerklngtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf l januari 2020

Artlkel 18, Bekendmaklng
Onderhavig reglement zal worden bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 & 289 van het decreet lokaal bestuur

Artikel 19.
Dit reglement vervangt alle voorgaande gemeentelijke reglementen met betrekking tot het inventariseren en het belasten van
leegstaande woningen of gebouwen.
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