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Gemeentelijke verordening: reglement van inventarisatie en belasting van leegstaande gebouwen

en woningen - GRf2Ol7/025

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling 6 Ruimtelijke ordening en wonen
Actieplan 6.1.2 Verbeteren van de kwaliteit woningen stimuleren en stimuleren kwalitatieve

architectuur

Juridisch kader
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, specifiek artikelen 42, 43, 186, 187 en 253, met latere wijzigingen,

Artikel 170 S4 van de Grondwet;
Het decreefvan 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Het decreet van 30 mei 200g betretfende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van

provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
i..let decreet ván27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 2.2.6, met latere

wijzigingen;
Het ðecleet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode;

Het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voorkamers en

studentenkamers en later gewijzigd, hierna genoemd het Kamerdecreet;

overwegende dat het decieet úañ t s juli 1gé7 houdende de Vlaamse wooncode de gemeente aanstelt

als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid;

Overwegende dat hei wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare woningen-

en gebouwenbestand ook optimaal benut wordt;
Ovðrwegende dat op basis van Grond- en Pandendecreet gemeenten een register van leegstaande

woningen en gebouwen kunnen bÜhouden;
overwägendJoat oe langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen

en bestreden worden;
Overwegende dat een gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden waarin de indicaties van

leegstarid en de procedure tot vaststelling van de leegstand worden vastgesteld;

Ovãrwegende dat de strijd tegen de leegJtaande woningen en gebouwen onder meer een effect zal

hebbenãls ¿e opname vãn dèrgelijke gebouwen en woningen in een leegstandsregister ook

daadwerkelijk leidt tot een belasting;
Overwegende de vrijstellingen van registratie en/of belasting die in dit reglement zijn opgenomen, omdat

die het best aansluiten bij de noden en het beleid van de gemeente;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente,

Gelet op de noodzaak tot aanpassing vãn het bestaande reglement van '10 juni 2010 en gewijzigd op 13

december 2012

Motivatie
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Heel wat woningen en gebouwen staan lange tijd leeg. Hierdoor zijn ze niet meer beschikbaar op de
markt.
Bijkomend is er vaak een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. De gemeente streeft ernaar
leegstand van woningen te ontraden en deze woningen terug op de woningmarkt te brengen. Leegstand
definitief uit het straatbeeld halen blijft moeilijk. Een vernieuwd inventarisatiereglement en verhoogde
belasting zijn maatregelen om het probleem van leegstand aan te pakken.
De gemeente Brecht voert ook een actief opsporingsbeleid en houdt de vinger aan de pols. Door een
heffing kan de gemeente mee helpen sturen om deze woningen en gebouwen terug bruikbaar te maken
en beschikbaar te maken en de kwaliteit van deze woningen of gebouwen te verhogen. Langdurige
leegstand van woningen en gebouwen heeft een negatieve impact op de leefomgeving en de uitstraling
ervan. Een heffing heeft dan ook een ontradend effect.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hijwenst
de agendapunten 4, 5 en 6 samen te behandelen en daarna apart te stemmen.
Burgemeester-voorzitter L, Aerts venarijst naar de repliek van raadslid E. Peeters, enige tijd terug in
gemeenteraad, inzake leegstand van detailhandelspanden. ln onze gemeente is dit slechts gering
aanwezig, maar zal wel op de voet gevolgd worden.
Nu zien wij ongeschikte en onbewoonbare en leegstaande panden als een probleem dat het zicht van
verloedering geeft in het straatbeeld, een devaluatie van de waarde van aanpalende onroerende
goederen en ook aanzet tot criminaliteit.
Ook Vlaanderen is recent volop bezig geweest met de problematiek van woningkwaliteitsbewaking en
leegstand en ven¡rraarlozing.
Leegstand van woningen (in tegenstelling tot industriële panden/boerderijen) is reeds langer een
gemeentelijke materie, waarvoor wij al langer een een gemeentel¡ke regelgeving hebben.
Wij venruijzen ook naar het Decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2017 :

- Het gewest bepaalt enkel nog de hoofdlijnen;
- Gemeenten krijgen volledige beleidsvrijheid in het registreren en belasten van verwaarloosde panden;
- Gemeenten kunnen een reglement aannemen en indienen voor 31 maart aanstaande bij Vlabel.
- Wat ongeschikt- en onbewoonbaarheid betreft zijn gemeenten gemachtigd tot het heffen van een
gemeentelijke heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen, die opgenomen zijn in de inventaris
en dit op voorwaarde dat de gemeente een eigen heffingsreglement heeft dat minstens één van de
volgende minima voorziet : 500 euro voor een kamer en 990 euro voor elke andere woning.
Reglementen die vandaag voorliggen zijn gebaseerd op modelreglementen die door Agentschap Wonen
Vlaanderen en WSG werden ontwikkeld. De bedragen zijn Brechts invulwerk.
Reglementen maximaal gelijklopend : makkelijkere toepassing.
Een aantal ongewenste zaken geëlimineerd uit het leegstandsregelement:
- Geen ander onroerend goed : geen heffing mogelijk : geschrapt.
- Tarieven te laag.
Opbouw/structuur van de 3 reglementen : gelijklopend
- Definities
- Opname op de lijst door de administratie
- Slechts na 6 maanden : men kan dus steeds de heffing vermijden
- Zelfde tarieven voor de 3 reglementen, die stijgen tot het derde jaar
- lnkohiering
- Beroepsprocedure

Burgemeester-voorzitter L. Aerts wijst erop dat de nummering van onderstaand reglement dient
aangepast te worden, alsook dat het decreet van 23 december 2016 is.

Raadslid J. Slegers vraagt om enige verduidelijking van het laatste punt'Gebouw' bij de 2 bullets
onderaan.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt hierop dat ook een praktijk van een advocaat hieronder kan
vallen of ook een woning van een winkel.
Raadslid E. Peeters vraagt om verduidelijking van de termijnibelasting : er wordt gezegd dat er een
belasting is na 6 maanden, in de definitie wordt gesproken over leegstand pas na 12 maanden.
Burgemeester-voorzitter verwijst naar artikel 6 - l ste lid,
Raadslid E. Peeters wil ook weten wat als er in een gebouw meerdere woningen leegstaan, wordt er dan
belast per gebouw of per woning. En wat met kamers ?
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Burgemeester-voorzittier repliceert dat er geen regeling rond kamers is opgenomen in ons reglement
omdat dit niet van toepassing is in onze gemeente.
Er wordt ook venvezen naar de definitie van leegstand gebouw. Er zal wat gerekend moeten worden,
maar rekenen ook op het gezond verstand van de woonconsulent.
Raadslid E. Peeters stelt dat er ten opzichte van het huidige leegstandsreglement een aantal
vrijstellingen wegvallen, vb. beschermde monumenten, sociale woonmaatschappijen. Of zijn deze nog

steeds vrijgesteld?
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat leegstand een negatieve situatie is voor een gemeente,
ongeacht wie de eigenaar is.
Raadslid E. Peeters vraagt of dit ook van toepassing is op monumenten. Burgemeester-voorzitter L.

Aerts zegt dat dit ook hiervoor uit den boze is.
Raadslid E. Peeters meldt nog dat in verband met verwaarlozing gebruik gemaakt wordt van 4
categorieën, maar dat dit niet terugkomt in het invulformulier.
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat dit formulier gebruikt wordt door wooninspecteurs van

Vlaanderen. De gemeente zal dit sjabloon ook gebruiken.
Raadslid P. Van Assche stelt dat dit gaat over overheidscontrole. Op papier gebeurt dit juridisch correct,

maar soms komt er juridische spitsvondigheid aan te pas. Veel verschuivingen van individu naar
collectiviteit gebeuren stilzwijgend. De burger wordt systematisch belazerd. Hier gaat het over goederen
waarover de gemeente niet de eigenaar is. Raadslid P. Van Assche waarschuwt voor de stemming.
Raadslid Van Assche vat de verschillende reglementen nog even samen. ln agendapunt 6 gaat het over
gedeeltelijke bevoegdheidsoverdracht van gewest naar gemeente en toont begrip voor dit reglement. Dit
grondrecht moet bewaakt worden, ln agendapunt 5 gaat het erover dat de overheid verantwoordelijk is
voor netheid van de straat. ln agendapunt 4 staat in de motivatie van de ontwerpverordening dat heel wat
woningen lange tijd leeg staan, dat er vaak tekort is aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, dat
gemeente ernaar streeft om leegstand te ontraden, gemeente voert een actief opsporingsbeleid en een

fiscale heffing heeft een 'ontradend effect'voor leegstand, door een heffing kan de gemeente mee helpen
sturen om woningen en gebouwen terug bruikbaar en beschikbaar te maken en om de kwaliteit van deze
woningen of gebouwen te verhogen. Dit is geen motivatie om leegstand te bestrijden, maar gaat eerder
over agendapunt 6. Hier moet men zich afuragen of het eigendomsrecht niet virtueel wordt uitgehold. De

overheid kan eigenaars incentives geven, maar straffen is een brug te ver. Dit is een financiele straf.

Geen probleem met het register.
Raadslid P. Van Assche geeft aan dat zijn partij opkomt voor een ongeschonden eigendomsrecht.

Stemming:
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van
Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Bart Van De

Mierop, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi

Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen

Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van

Assche, Karina de Hoog), 1 onthouding (Joziena Slegers)

Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de intrekking van het reglement op leegstand van gebouwen

en woningen van 13 december 2012 en het belastingreglement op de leegstand van gebouwen en

woning van 10 oktober 20'13 en vervangt deze door onderstaande gemeentelijke verordening: reglement
van inventarisatie en belasting van leegstaande gebouwen en woningen.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING
Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer de begripsomschrijvingen van het artikel 1.2

van het Decreet van27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder:
1. Administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt belast

met de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het leegstandsregister. Deze
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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.
2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:

. een aangetekend schrijven;

. een afgifte tegen ontvangstbewijs;
3. Bezwaarinstantie: het college van burgemeester en schepenen;
4. Woning:

o elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin

of alleenstaande; zoals vermeld in artikel 2, $1 , eerste lid, 31" van het decreet van 15 juli 1997

houdende de Vlaamse Wooncode.
. een kamer waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan

de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt;
zoals vermeld in artikel2, S 1, eerste lid, 10' bis, van de Vlaamse Wooncode;

5. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met
uitzondering van de bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet van

19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en ven¡vaarlozing van
bedrijfsruimten, zoals vermeld in artikel 24,2' van het Heffingsdecreet;
- Leegstaande woning: woning die gedurende een periode van ten minste '12 opeenvolgende maanden
niet aãngewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie of de volgende functies die een effectief
en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengen:

e Een woning boven een winkel, zonder aparte toegang die de functie heeft van stockeerruimte
voor die winkel;

. praktijken van vrije beroepen.
- 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 opeenvolgende maanden. Hierbijwordt geen rekening gehouden metwoningen 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 gedáne stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning of melding in de zin van

art-ikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met latere wijzigingen, of milieuvergunning of
melding in de zin van het decreet vanZ9juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere

wijzigingen.
Bij eán gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is of waarvan de functie niet duidelijk

ui[een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonl¡k 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 '19 april 1995 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.

Een gedeelte is enkel afsplitsbaar indien het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd
als een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
'1. Kamer: een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en

waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waaryan de woning deel uitmaakt;
2. Leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen, vermeld in art
2.2.6 van het Grond- en Pandendecreet;
3. Leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als een leegstaand gebouw

of een leegstaande 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 zljn functie;
4. Opnamedatum: de datum waarop het gebouw of de woning voor de eerste maal in het
leegstandsregister wordt opgenomen.
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5. Verjaring: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de

opnamedatum, zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt;
6. Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:

o de volle eigendom;
o het recht van opstal of van erfpacht;
. het vruchtgebruik of gebruiksrecht;

7. Een plotse ramp: elke gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk recht
waardoor de schade dermate ernstig is dat het gebruik van de woning of het gebouw overeenkomstig de

functie onmogelijk is, zoals brand, ontploffing, blikseminslag, ...

B. OGM: overschrijving met gestructureerde mededeling. Het is een combinatie van drie groepen van
drie, vier en vijf cijfers gescheiden door een schuine streep, zoals: +++12314567/80910+++

9. Renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota die bestaat uit:

. een overzicht van welke niet-stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd;

. een (gedetailleerd) tijdschema waarin wordt aangegeven binnen welke periode de werken zullen
worden uitgevoerd. Na een periode van maximaal2 jaar moet de woning opnieuw bewoond zijn.

. een raming van de kosten vergezeld van offertes, facturen, bestekken waaruit blijkt dat de
werken uitgevoerd zullen worden;

. een plan of tekening én fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te
renoveren onderdelen.

¡ lndien van toepassing: een akkoord van de mede-eigenaars.

HOOFDSTUK 2. ISTRATIE VAN LEEGSTAANDE WO EN GEBOUWEN

A rti ke I 2. H et g e m ee nte I ii k I eeg sta n ds reg i ste r

gl. De administratie houdt een leegstandsregister bij. Het leegstandsregister bestaat uit twee
afzonderlijke l¡sten:

1. een lijst "leegstaande gebouwen";
2. een lijst "leegstaande woningen".

Een woning die geinventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, kan niet worden opgenomen in

het leegstandsregister.
Een woning die opgenomen is in het leegstandsregister kan echter wel op later tijdstip worden
opgenomen in de gewestelijke inventarissen voor ongeschikte en onbewoonbare woningen en
gebouwen.

Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk register van verwaarloosde
woningen, gebouwen en terreinen kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van
leegstaande woningen en gebouwen.

$2. ln elke lijstworden de volgende gegevens opgenomen:
1. het adres van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw;
2. de kadastrale gegevens van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw;
3. de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n);
4. het nummer en de datum van de administratieve akte;
5. de indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname;
6. de eventuele ligging binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid voorlopig of

definitief vastgesteld onteigeningsplan.

Artikel 3. Vaststelling en registratie van leegstand

$1. 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
technisch/beschrijvend verslag, met vermelding van de indicaties die de leegstand staven, gevoegd
worden.
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$2. De leegstand wordt beoordeeld op basis van één of meerdere objectieve indicaties zoals vermeld in

de volgende lijst:
. het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning.
. onafgewerkte nieuwbouw waarop geen geldige stedebouwkundige/omgevingsvergunning (meer)

rust
o getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkinspecteur.
¡ buitenschrijnwerk

o ernstig vervuild
o Verweerd
o beschadigd waardoor het niet (meer) kan gesloten worden

r ovêrwêgênd neergelaten rolluiken.
. de raamopeningen zijn dichtgemaakt of gesupprimeerd
o de woning is niet bemeubeld
. het gebouw of woning is niet meer waterdicht door zware infiltraties doorheen het dak/gevel
r de onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden

o een geblokkeerde toegang
o verzegeling

. een uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus'

. een verwaarloosde tuin:
o Overwoekerd door begroeiing,
o zwerfvuil aanwezig is,

o oPgebroken verhardingen.
. de woning of gebouw is niet uitgerust overeenkomstig zijn functie;

¡ het ontbreken van aansluitingen van nutsvoorzieningen of een dermate laag verbruik dat niet in

overeenstemming is met een normaal gebruik van de woning of het gebouw;

¡ het vermoeden van een fictieve inschrijving als domiciliêringsadres.

$4. De administratie neemt een woning of een gebouw waarvan is vastgesteld dat het leegstaand is, op

in het gemeentelijk leegstandsregister voor woningen en gebouwen, de vijfde werkdag na het verstrijken

van de-bezwaartármijÑermeld iñ artikel s g1 of wãnneer een ontvankelijk bezwaar is ingediend, de

eerste werkdag Oie vbtgt op de beslissing waarbij geoordeeld wordt dat het bezwaar ongegrond is.

Artiket 4. Kennisgeving van registratie

Alle zakelijk gerechtigden, zoals bekend bij de administratie van het Kadaster, de Registratie en de

Domeinen, worden met een beveiligde zenOing in kennis gesteld van het voornemen om de woning of het

gebouw op te nemen in het leegstandsregister.

Deze kennisgeving bevat:
1. de genummerde administratieve akte;

2. het technisch, beschrijvend verslag;
3. lnformatie over de geúotgen van dê opname in het leegstandsregister, inclusief verwijzing naar

dit reglement.
4. lnformatie met betrekking tot de bezwaarprocedure tegen de opname in het leegstandsregister.

5. lnformatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister.

De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde(n). ls een woonplaats

van een zãt<eti1¡ g"reórltigd" ñiet gekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan zijn verblijfplaats.

ls de verblijfpláatã 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 5. Bezwaar tegen de voorgenomen registratie
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$1. Tegen het voornemen om een woning of gebouw op te nemen in het gemeentelijk leegstandsregister
kan een zakelijk gerechtigde bij de bezwaarinstantie bezwaar aantekenen bij de bezwaarinstantie.

Op straffe van nietigheid moet dit :

e Ondertekend en gemotiveerd zijn;
¡ Met een beveiligde zending worden ingediend;
. Minimaal de volgende gegevens bevatten;

a) de identiteit en het adres van de indiener;
b) de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de

woning waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
c) de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het
leegstandsregister ten onrechte gebeurt. De vaststelling van de leegstand kan betwist worden met alle

bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed;
. worden betekend binnen een term¡n van 30 dagen die ingaat de dag na de betekening van de

voorgenomen opnamebeslissing.
Als datum van het bezwaarschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd .

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'

g2. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift

ingediend worden, waarbij het eerdere bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd.

53. Elk inkomend bezwaarschrift wordt in het leegstandsregister geregistreerd en aan de indiener wordt

een ontvangstbevestiging verstuurd.

g4. Een laattijdig ingediend bezwaar tegen een voorgenomen beslissing tot registratie wordt behandeld

als een verzoek tot schrapping als vermeld in artikel 6.

$5. Het bezwaarschrift is alleen onontvankelijk:
. als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in $1,
. of als het bezwaarschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde;
. of als het bezwaarschrift niet is ondertekend.

g6. Als het bezwaarschrift onontvankelijk is, deelt de bezwaarinstantie dit onvenruijld mee aan de

indiener.
Het indienen van een aangepast of nieuw bezwaar is mogelijk zolang de bezwaarstermijn van $1 niet

verstreken is.

$7. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke bezwaarschriften op stukken

ãls Oe feiten vatba ar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet

volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van leegstaande woningen en

gebouwen belaste personeelsleden. Het bezwaar wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een

gebouw of een woning geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.

gB. De bezwaarinstantie doet uitspraak over het bezwaar en betekent zijn beslissing met een beveiligde

iending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat de dag na de

betekening van het bezwaarschrift.

g9. Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het bezwaar van de

iakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de administratie het gebouw of

de woniñg in heileegstandsregister op vanaf de datum van de vaststelling van de leegstand.

$10. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het

gemeentelijk register van leegstaande woningen en gebouwen'
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Artikel 6. Schrapping uit het leegstandsregister

g1. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat de

ivoning gedure-nde een termijn ván ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt

overeenkomstig de functie, zoals omschreven in artikel 1 van dit reglement.

De datum van ðchrapping ís de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. Het effectief

gebruik zal blijken uii deinscnrijvingen in ãe bevolkingsregisters of desgevallend na een onderzoek ter

plaatse.

Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als-een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan

de helft van de totale vloeropþervlakte õvereenkomstig de functie, vermeld in artikel 1, 6', aangewend

wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden'

De daium van schrapplng is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. De

administratie stelt deze aänwending vast via administratieve data of desgevallend na een onderzoek ter

plaatse.

De schrapping wordt in geen enkel geval automatisch toegekend door de administratie.

g2. Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde. een verzoek aan de

administratie via bevei-ligde zending. op straffe van nietigheid moet dit verzoek:

o ondertekend en gemotiveerd zijn;
r minimaal de volgende gegevens bevatten:

a) de identiteit en het adres van de indiener;

b) de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de

woning waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft;

c) de bewijsstukken o"vereenkom'stig paragraafi die aantonen dat de woning of het gebouw geschrapt

mag worden uit het leegstandsregister;
Als datum van het verzoek wordt de datum van de aangetekende verzending gehanteerd.

$3. De beëindiging van de staat van leegstand kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van

gemeen recht, uitgezonderd de eed. Bv' foto's'

g4. Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk

gerechtigde, voegt hij bij het dossier 
""n 

r.ñrit"lijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt

ãls raadõman die ingeschreven is aan de balie als advocaat.

s5. De administratie stuurt aan de indiener van het verzoek tot schrapping een ontvangstbevestiging'

g6. De administratie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankel'rjke verzoeken tot schrapping. Het

onderzoek gebeurt op stukken als dã féiten vatba ar ziin voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als

een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feiienonderzoek uitgevoerd door de met opsporing

vanleegstaandewoningenengebouwenbelastepersoneelsleden.

$7. Het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspraak over het verzoek tot schrapping en

betekent zijn beslissiÁg met een beveiligde iending aan de indiener ervan' binnen een termijn van

ñegentig Oågen die ingaat de dag na de betekening van verzoek.

gg. Als de kennisgeving vermeld in $7 niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het verzoek tot

schrapping geacht te zijn ingewilligd.

g9. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk

register van leegstaanoÑonirigen en gebouwen. De datum van betekening van het verzoek tot

schrapping geldt ats Oátum van-schrap[ing uit het gemeentelijk register van leegstaande woningen en

gebouwen.

Artiket 7. Bezwaar tegen weigering tot schrapping
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g1. Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping van een woning of gebouw uit het gemeentelijk

iegistei van leegstaande woningen en gebouwen kan de zakelijk gerechtigde bezwaar aantekenen bij de

bezwaarinstantie.

Op straffe van nietigheid moet dit bezwaar:
1. ondertekend en gemotiveerd zijn;
2. met een beveiligde zending worden ingediend;
3. minimaal de volgende gegevens bevatten:

1. de identiteit en het adres van de indiener;
2. de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van de woning

of het gebouw waarop het verzoek betrekking heeft;

3. de weigeringsbeslissing;
4. worden betekeñd biñnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de betekening van de

weigeringsbeslissing.

g2. De beëindiging van de staat van leegstand kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen van

gemeen recht, uitgezonderd de eed;

$3. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift

ingediendworden, waãrbij heieerdere bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd.

$4. Als het bezwaarschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk

!erechtigde, voegt hij bij hetäossier een schriftetijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij h¡ optreedt

ãts raaOõman OiJingêsóhreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.

$S. De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van het bezwaar een ontvangstbevestiging.

$6, De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid va1 de ontvankelijke bezwaren. Het onderzoek

iebeurt op stukken als de feiten vatbaalzijn voor een directe,.eenvoudige vaststelling' Als een

ónderzoek op stukken niet volstaat, wordt ãen 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

ãending aan de indiener ervan, binnen een termijn van 90 dagen die ingaat de dag na de betekening van

bezwaarschrift.

Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het

bezwaar geacht te zijn ingewilligd.

gg. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk

register van leegstaande woningen en gebouwen.

g9. Als de zakelijk gerechtigde meent dat de bezwaarbeslissing niet behoorlijk is genomen of

õnvoldoende is gemotiveeid, kan hij of zij klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van

Antwerpen.

HOOFDSTUK 3. BELASTING OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN

Artiket 8. Heffingstermiin en belastbare grondslag

g1. Er wordt voor de aanslagja ren 2017 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de

ivoningen en gebouwen die opgenomen zijn in het leegstandsregister.

g2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw

!edurende zes opeenvolgende maanden opgenomen is het leegstandsregister'
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Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting
verscñuldigð op elke nieuwe verjaring van de inventarisatie: het ogenblik van het verstrijken van elke

nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de opnamedatum.

A rti kel 9. B el a sti n gpl ichti ge

g1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde voor het leegstaande gebouw of de

leegstaande woning 6 maanden na de inventarisatie en op de verjaring van de opnamedatum.
lngeval er een recht van opstal, erfpacht vruchtgebruik of gebruiksrecht bestaat, is de belasting
veischuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht, van vruchtgebruik of
gebruiksrecht op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

g2. lngeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de

totale belastingschuld. lngeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze
eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

g3. De overdrager van het zakelijk recht moet via beveiligde zending de verkrijger ervan in kennis stellen
dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister.
Tevens moet hij per beveiligd schrijven een kopie van de notariële akte bezorgen aan de gemeente

binnen twee maanden na het verlijden van de notariële akte.
Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens:

. naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel;

. datum van de akte, naam en standplaats van de notaris;

. nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het overgedragen gebouw.

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in afwijking van art. 9

$ 1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het

zakelijk recht wordt gevestigd.

Artikel 10. Tarief van de belasting

De belasting bedraagt:
. 1.000 euro voor een leegstaand gebouw;
. 1.000 euro voor een leegstaande woning.

Deze basisbelasting is verschuldigd na de eerste 6 maanden registratie in het leegstandsregister

Als het gebouw of de woning een eerste termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister staat,
bedraagt de belasting:

¡ 1.500 euro voor een woning;
. 1.500 euro voor een gebouw;

lndien het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het register
staat, bedraagt de belasting:

. 3.000 euro voor een woning;
o 3.000 euro voor een gebouw;

lndien het gebouw of de woning een derde of langere opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het

register staat, bedraagt de belasting:
. 6.000 euro voor een woning;
. 6.000 euro voor een gebouw;

Artikel 1 1 . Vríjstellingen

gl. ln enkele gevallen kan de houder van een zakelijk recht van het gebouw of de woning vrijgesteld
worden van betaling van de heffing.
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$2. Een vrijstelling van de heffing moet aangevraagd worden door middel van een aanvraagformulier' De

ñeffing woidt ¡n góen enkel geval automatisch toegekend door de administratie. De houder van het

za¡elilk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken

voor te leggen aan de administratie.

De aanvraag van een vrijstelling dient schriftelijk te gebeuren via aangetekende zending of tegen

ontvangstbewijs en dit voor de eerste heffingsperiode.

g3. Tijdens de periode van vrijstelling blijft de woning of gebouw wel geregistreerd.

éoms ziln vrijstellingen beperkt in de tijd, of worden ze vooruaardelijk toegekend. lndien niet aan de

voorwaarden wordt voldaan, vervalt de vrijstelling en dient de heffing als nog betaald te worden'

$4. Van de leegstandsbelasting zijn vrijgesteld:

r de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de

woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het

verkrijgen van het zakelijk recht.

$5. Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw of de woning :

. gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd

onteigeningsplan;

r geêrì vooruerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige
vergunning/omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is
vastgesteld;

. vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze
vrijstelling slechts geldt tot twee jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging;

. onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of betredingsverbod
in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een
gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt tot één jaar na het

aflopen van de verzegeling of het betredingsverbod.

r g€terìovêerd wordt. Een woning of een gebouw wordt gerenoveerd als:

o het gaat om handelingen die stedebouwkundig gezien vergunningsplichtig zijn en een

niet vervallen steden bouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor
stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden kan voorgelegd worden;

o het niet gaat om vergunningsplichtige handelingen en er een renovatienota wordt
voorgelegd.

Met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van twee jaar en slechte
éénmalig aan dezelfde houder van het zakelijk recht kan worden toegekend.
Enkel sloop gevolgd door vervangingsbouw kan leiden tot een vrijstelling.

Artikel 1 2. I nkohiering

De belasting zal geschieden bij wijze van een kohier overeenkomstig de bepalingen en voorschriften van
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd door de decreten van 28 mei 2010 en '17 februari 2012.

Artikel 1 3. Betalingsterm iin

g1. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzendíng van het aanslagbiljet.

,¡¡',v t¡r" l: re¡:hl, f¡l: 11

Gemeentepark 1

B-2960 Brecht
tel. O3 660 25 5O

Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t'Goor
Kerklei 2
8-2960 Brechi
tel. 03 636 00 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1

B-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

Technische dienst
Van Pulstraat 15

B-2960 Brechi
tel. 03 660 17 20



gemeente

recht
s2 Bij niet betaling wordt de belasting ingevorderd overeenkomstig de

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
gemeentebelastingen van 30 mei 2008, en later gewijzigd

Artikel 14. Bezwaar tegen de inkohiering

g1. De belastingschuldige kan een schriftelijk bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en

Schepenen.

Op straffe van nietigheid moet dit bezwaar:
r ondertekend en gemotiveerd zijn;
o Íìêt een beveiligde zending worden ingediend;
. minimaalde volgende gegevens bevatten:
1. de identiteit en het adres van de indiener;
2. de vermelding van het adres van het gebouw, de woning of het terrein waarop het bezwaarschrift

betrekking heeft;
d) de vermelding van het OGM-nummer

. worden betekend binnen een termijn van 3 maanden die ingaat vanaf de derde werkdag volgend

op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.

Als datum van het bezwaarschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd .

$2. De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal daarvoor is

ãangewezen,ltuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een

ontvãngstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger

en anderzijds naar de financieel beheerder.

$3. De bevoegde overheid doet binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van

õntvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede beslissing.

De bevoegde overheid kan bij zijn beslissing de betwiste belasting, belastingverhoging of administratieve
geldboete niet vermeerderen.

De beslissing van de bevoegde overheid wordt met een aangetekende brief betekend aan de

belastingschuldige en, in voórkomend geval, zijn vertegenwoordiger en wordt tevens ter kennis gebracht

van de financieel beheerder. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie waarbij een bezwaar kan

worden ingesteld, evenals de ter zake geldende term¡n en vormen.

g4. De beslissing van de bevoegde overheid is onherroepelijk wanneer het bezwaar niet tijdig bij de

bevoegde instantie is ingesteld.
Tegen de beslissing genomen door de bevoegde overheid of bij gebrek aan een beslissing binnen de

termijnen kan een be2waar worden ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen. Artikel

1385decies en l3$Sundecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. De vormen, de termijnen

en de rechtspleging voor de bevoegde rechtbanken en hoven worden geregeld zoals inzake

rijksinkomstenbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen.

Arti kel 15. Ioepass el ii ke regelgeving
Zonder afbreuú 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 Vll (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1,3, 4,6 tot en met 9bis van het

Wetboek van delnkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit

Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
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Gemeenteplaats 1

B-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

Technische dienst
Van Pulstraat 15

B-2960 Brecht
tel. 03 660'17 2O

Gemeentepark 1

B-2960 Brecht
tel. 03 660 25 50

Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2
8-2960 Brecht
tel. 03 636 00 44



Artikel2
lffipment wordt aan de toezichthoudende overheid en de financieel beheerder van de gemeente

Brecht toegezonden.

Namens de Gemeenteraad,

o gemeente

recht

get. Annemie Marnef
Secretaris

uittreksel

n

get.
Burgemeester -

Daan De Veuster
Burgemeester waarnemend
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Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t'Goor
Kerklei 2
8-2960 Brecht
tel. 03 636 00 44

Dienst vrije tíjd
Gemeenteplaats 1

B-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

Technische dienst
Van Pulstraat 15

8-2960 Brecht
tel. O3 66017 20

Voo

www.brecht,be


