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Agendapunt: Gemeentelijk belastingsreglement op verwaarlozing van gebouwen en
woningen - goedkeuring.
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op het heffingsdecreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1996;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de artikelen 42, §3, 43, §2, 15°, 186, 187 en 253, §1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse overheid van de intergemeentelijke samenwerking
“Kwalitatief Wonen in de Grensstreek” met Wervik, Menen en Mesen
Overwegende dat verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente
voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te
gaan;
Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen overgeheveld
wordt van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke registratie en heffing
volledig worden opgeheven;

Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare
patrimonium voor wonen optimaal benut wordt;
Overwegend dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstand en
verwaarlozing van woningen en gebouwen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Na beraadslaging,
BESLUIT, unaniem :
Enig artikel:
Het gemeentelijk belastingsreglement op verwaarlozing van gebouwen en woningen goed te keuren.
Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder:
Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:
een aangetekend schrijven;
een afgifte tegen ontvangstbewijs.
Bezwaarinstantie: het college van Burgemeester en Schepenen
Gebouw: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 2° van het Heffingsdecreet;
Gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen: de inventarislijst, tot 31
december 2016 vermeld in artikel 28, §1, eerste lid, 1° van het Heffingsdecreet;
Gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de inventaris, sinds 1 januari
2017 vermeld in artikel 26 van het Heffingsdecreet;
Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het register vermeld in artikel 3, §1
van dit reglement;
Heffingsdecreet: het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1996;
Registerbeheerder: de huisvestingsambtenaar van de stad wordt belast met de opmaak, het beheer
en de actualisering van het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen;
Registratiedatum: de datum waarop een woning of een gebouw met toepassing van artikel 4 van dit
reglement in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen is opgenomen;
Woning: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 5° van het Heffingsdecreet;
Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:
de volle eigendom;
het recht van opstal of van erfpacht;

het vruchtgebruik.

Hoofdstuk 2. Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen
Artikel 2. Vaststelling van de verwaarlozing
De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van verwaarloosde woningen
en gebouwen belaste personeelsleden, stellen de verwaarlozing van een woning of een gebouw vast
in een genummerde administratieve akte, aan de hand van het model van technisch verslag dat als
bijlage is toegevoegd aan dit reglement. Daarbij geldt een gebrek van categorie I voor één punt, van
categorie II voor drie punten, van categorie III voor negen punten.
Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties in dit verslag een eindscore opleveren van minimaal
15 punten. Aan het verslag wordt minstens één foto van de woning of het gebouw toegevoegd.

Artikel 3. Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen
§1. De gemeente houdt een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij.
In dit register worden minimaal de volgende gegevens opgenomen:
- het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw;
- de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw;
- de identiteit en het adres van alle zakelijk gerechtigden;
- het nummer en de datum van de administratieve akte;
- de toestand van verwaarlozing van de woning of het gebouw, inclusief het technisch verslag;

Artikel 4. Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen
§1. De registerbeheerder neemt een woning of een gebouw, waarvan is vastgesteld dat het
verwaarloosd is, op in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, de vijfde
werkdag na het verstrijken van de bezwaartermijn vermeld in artikel 6, §1, tweede lid, 4° of, wanneer
een ontvankelijk bezwaar is ingediend, de eerste werkdag die volgt op de beslissing waarbij
geoordeeld wordt dat het bezwaar ongegrond is.
§2. De registerbeheerder neemt alle in de gemeente gelegen woningen en gebouwen die op 31
december 2016 waren opgenomen in de gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde gebouwen
en/of woningen, op in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, de vijfde
werkdag na het verstrijken van de bezwaartermijn vermeld in artikel 6, §1, tweede lid, 4°, of, wanneer
een ontvankelijk bezwaar is ingediend, de eerste werkdag die volgt op de beslissing waarbij
geoordeeld wordt dat het bezwaar ongegrond is.
§3. Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk register van leegstaande
gebouwen of woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van
verwaarloosde woningen en gebouwen. Dit geldt ook omgekeerd.
Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare
woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde
woningen en gebouwen. Dit geldt ook omgekeerd

Artikel 5. Kennisgeving van de voorgenomen registratie
Alle zakelijk gerechtigden, zoals bekend bij de administratie van het Kadaster, de Registratie en de
Domeinen, worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen om de woning of
het gebouw op te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.
Deze kennisgeving bevat:
1° de genummerde administratieve akte;
2° het technisch verslag met bijhorende foto;
3° informatie over de gevolgen van de registratie, inclusief verwijzing naar dit reglement;
4° informatie over de bezwaarprocedure tegen de opname in het gemeentelijk register van
verwaarloosde woningen en gebouwen;
5° informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het gemeentelijk register van
verwaarloosde woningen en gebouwen.
De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde(n). Is een
woonplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan zijn
verblijfplaats. Is 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. Bezwaar tegen de voorgenomen registratie
§1. Tegen het voornemen, om een woning of een gebouw op te nemen in het gemeentelijk register
van verwaarloosde woningen en gebouwen, vermeld in artikel 5, kan de zakelijk gerechtigde bezwaar
indienen bij de bezwaarinstantie.
Op straffe van nietigheid moet het bezwaarschrift:
1° ondertekend en gemotiveerd zijn;
2° met een beveiligde zending worden ingediend;
3° minimaal de volgende gegevens bevatten:
o de identiteit en het adres van de indiener;
o de vermelding van het nummer van de administratieve akte;
o de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het bezwaarschrift
betrekking heeft;
4° worden betekend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag na de betekening
van de beveiligde zending vermeld in artikel 5.
§2. Een laattijdig ingediend bezwaar tegen een voorgenomen registratie wordt behandeld als een
verzoek tot schrapping als vermeld in artikel 7.
Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als datum van de indiening
van het bezwaarschrift.
§3. De vaststelling van de verwaarlozing kan betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen
recht, uitgezonderd de eed.
§4. Als het bezwaarschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.
§5. De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van een bezwaarschrift een ontvangstbevestiging.

§6. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke bezwaarschriften. Het
onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als
een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing
van verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden.
§7. De bezwaarinstantie doet uitspraak over het bezwaar en betekent zijn beslissing met een
beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van orde van negentig dagen, die ingaat
de dag na de betekening van het bezwaarschrift.
§8. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Artikel 7. Schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen
§1. De registerbeheerder schrapt een woning of een gebouw uit het gemeentelijk register van
verwaarloosde woningen en gebouwen wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het
gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die bij quotering in het model van technisch
verslag (bijlage 1 van dit reglement), vermeld in artikel 2, 15 punten of meer zouden opleveren. De
zakelijk gerechtigde richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de registerbeheerder.
Op straffe van nietigheid moet dit verzoek:
1° ondertekend en gemotiveerd zijn;
2° met een beveiligde zending worden ingediend;
3° minimaal de volgende gegevens bevatten:
o de identiteit en het adres van de indiener;
o de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek
betrekking heeft.
Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als datum van de indiening
van het verzoek tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en
gebouwen.
§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met foto’s en facturen van
de uitgevoerde werken, uitgezonderd de eed.
§3 Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.
§4. De registerbeheerder stuurt aan de indiener van het verzoek
ontvangstbevestiging.

tot schrapping een

§5. De registerbeheerder onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken tot schrapping.
Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling.
Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met
opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden.
§6. De registerbeheerder doet uitspraak over het verzoek tot schrapping en betekent zijn beslissing
met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen die ingaat
de dag na de betekening van verzoek.

Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het
verzoek tot schrapping geacht te zijn ingewilligd.
§7. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk
register van verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum van betekening van het verzoek tot
schrapping geldt als datum van schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen
en gebouwen.

Artikel 8. Beroep tegen weigering tot schrapping
§1. Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping van een woning of gebouw uit het
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen kan de zakelijk gerechtigde beroep
aantekenen bij de bezwaarinstantie.
Op straffe van nietigheid moet dit beroep:
1° ondertekend en gemotiveerd zijn;
2° met een beveiligde zending worden ingediend;
3° minimaal de volgende gegevens bevatten:
o de identiteit en het adres van de indiener;
o de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek
betrekking heeft;
o de weigeringsbeslissing;
4° worden betekend binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de betekening van
de weigeringsbeslissing.
§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen
van gemeen recht, uitgezonderd de eed;
§3 Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.
§4. De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van het beroep een ontvangstbevestiging.
§5. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepen. Het onderzoek
gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een
onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van
verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden.
§6. De bezwaarinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing met een beveiligde
zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen die ingaat de dag na de
betekening van beroepschrift.
Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het
beroep geacht te zijn ingewilligd.
§7. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk
register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Hoofdstuk 3. Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Artikel 9. Belastingstermijn en belastbare grondslag
§1. Er wordt voor de jaren 2017 tot en met 2018 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en
gebouwen die, gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.
§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw
gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het gemeentelijk register van
verwaarloosde woningen en gebouwen.
Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit dit register, blijft de belasting verschuldigd bij het
verstrijken van elke opeenvolgende periode van twaalf maanden.

Artikel 10. Belastingplichtige
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde op de verwaarloosde woning of het
verwaarloosd gebouw op de verjaardag van de registratiedatum.
§2. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de
totale belastingschuld.

Artikel 11. Tarief van de belasting
§1. De belasting bedraagt:
1.100 euro voor een woning
1.100 euro voor een gebouw.
De berekening van de heffing voor een geïnventariseerd pand gebeurt op basis van volgende formule:
Het bedrag van de initiële belasting vermenigvuldigd met X, waarbij X gelijk is aan het aantal
periode van 12 maanden dat de woning en/of het gebouw zonder onderbreking openomen is
in de gemeentelijke inventaris. X mag niet meer bedragen dan 4
Voor woningen of gebouwen die overgenomen werden van de Vlaamse Inventaris Verwaarlozing telt
voor het bepalen X ook het aantal periodes van 12 maanden dat de woning was opgenomen op de
Vlaamse Inventaris.

Artikel 12. Vrijstelling (voor een lijst van andere mogelijke vrijstellingen: zie toelichting)
1° Indien de woning of het gebouw gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid
goedgekeurd onteigeningsplan of waarvoor geen bouwvergunning meer wordt afgeleverd omdat een
onteigeningsplan wordt voorbereid.
2° Indien de woning of het gebouw is onbruikbaar geworden door een ramp. Een ramp is een
gebeurtenis die zich heeft voortgedaan buiten de wil van de eigenaar. Een ramp is elke gebeurtenis
die uiterlijk waarneembare schade veroorzaakt aan het gebouw en/of de woning, waardoor het
gebruik of de bewoning van het gebouw en/of de woning geheel of ten dele onmogelijk wordt. Vanaf
de datum van de ramp geldt er een vrijstelling van twee jaar.
3° Indien de woning of het gebouw minder dan 1 jaar in eigendom is van de zakelijk gerechtigde wordt
een vrijstelling van heffing toegekend voor 1 jaar op voorwaarde dat in de loop van de

vrijstellingsperiode geen nieuwe overdracht plaatsvindt. Deze vrijstelling geldt niet als de verkoper van
het pand bloed-of aanverwant (tot de derde graad) is van de nieuwe eigenaar, of rechtstreeks of
onrechtstreekse controle uitoefent over de vennootschap die de woning of het gebouw verkoopt. Deze
vrijstelling van heffing geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht
4° Indien in de woning of het gebouw renovatiewerken worden uitgevoerd:
De eigenaar wordt 1 jaar vrijgesteld van de heffing op voorwaarde dat hij:
- of een geldige stedenbouwkundige vergunning voorlegt die niet ouder is dan 12 maanden
voor structurele renovatiewerken aan de woning of het gebouw (een stedenbouwkundige
vergunning voor sloop met vervangingsbouw staat gelijk met een vergunning voor renovatie),
tevens moet binnen de termijn van 12 maanden na aflevering de aanvang der werken worden
ingediend op de dienst leefomgeving;
- Of een ontvangstbewijs voorlegt van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.
Indien de aanvraag geweigerd wordt, geldt de vrijstelling niet;
- Of een gedetailleerd renovatieschema voorlegt, waarbij structurele werken worden uitgevoerd
die het voorwerp van opname op de verwaarlozingsinventaris aanpakt.

Artikel 13. Inkohiering
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 14. Betalingstermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 15. Bezwaar
§1. De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester
en schepenen.
§2. De indiening en de behandeling van het bezwaar gebeurt volgens de bepalingen van het decreet
van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.

Artikel 16. Toepasselijke regelgeving
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen
van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9bis van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van
dit Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 17. Kennisgeving toezicht
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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