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Onderwerp

Goedkeuring reglement registrolie en belosting von venroorloosde woningen en
gebouwen.

De Rood,

Aonleiding

Op 22 december 201ó besliste het Vlooms Porlemenf om het beleid rond de bestrijding von
verwoorlozing volledig oon de gemeenten toe te verfrouwen. Zowel de registrotie von, ols de
heffing op verwoorloosde woningen en gebouwen wordt voortoon een volledige
gemeentelijke bevoegdheid. Gelet op deze beleidsbeslissing mookte de VVSG een
modelreglement op voor die gemeenten die op heden nog geen gemeentel'rjk beleid tegen
verwoorloosde woningen voeren.

Er wordt voorgesteld om in Sint-Pieters-Leeuw een gemeentelijk beleid inzoke verwoorloosde
woningen en gebouwen op te storten. Als bijloge het voorstelvon het gemeentel'rjk reglemeni
verwoorloosde woningen en gebouwen, dot werd geboseerd op het modelreglement
opgesteld door de VVSG.

Juridische gronden

Gemeentedecreet von l5 juli 2005, en olle lotere wijzigingen

Het decreet von22 december 1995 houdende bepolingen tot begeleiding von de begroting
1996.

Het decreef von 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure von provincie- en gemeentebeloslingen.

De beslissing von de gemeenterood op2B/O3/2013 tergoedkeuring von de invoering von een
g emee n tel'rjk hef f in gsre glement verkrottin g.



Het decreet von 23 december 201ó dot het beleid mel betrekking tol verwoorloosde
woningen en gebouwen overhevell von het Vloomse noor het gemeentelijk niveou, woorbij
de geweslel'rjke regislrotie en heffing volledig worden opgeheven.

Adviezen en visum

Niet von toepossing

Molivering

ln het ontwerpdecreet, dot op 22 december 201ó werd goedgekeurd door het Vlooms
Porlement, wordt het bestrljden von verwoorloosde woningen en gebouwen een volledige
gemeentelijke bevoegdheid. Deze beslissíng werd bekrochtigd en ofgekondigd door de
Vloomse Regering op 23 december en is in werkíng getreden op I jonuori 2017. Met dit
decreet vertrouwt de decreetgever de beslr'rjding von verwoorlozing volledig loe oon de
gemeenten. Het Gewest bepoolt olleen nog de hoofdl'rjnen en geeft de gemeenten verder
volledige beleidsvrijheid in het registreren en belosten von verwoorloosde ponden.

Verwoorloosde woningen en gebouwen geven een verloederde indruk oon leef- en
woonomgeving. Overwegende dot het wenselijk is doi op het grondgebied von de
gemeente het beschikbore potrimonium voor wonen optimool benut wordt en een
geihtegreerd beleid wordt gevoerd ter bestrijding von leegstond en vem/oorlozing, wordt er
voorgesteld om binnen de gemeente, noost het reeds bestoonde leegstondsreglement.
olsook een reglement in te voeren inzoke registrotie en heffing op verwoorloosde woningen
en gebouwen.

Tot en met 201ó hield het Vlooms gewest een register b'rj von verwoorloosde woningen en
gebouwen. De gemeente diende hiertoe joorlijks een vermoedenslijst von verwoorloosde
ponden door te geven. Op heden zijn er voor Sint-Pieters-Leeuw geen verwoorloosde
woningen opgenomen binnen deze geweslelijke inventoris. Men kon dus binnen de
gemeente von stort goon met een nieuwe invenioris; er dienen geen ponden von de oude
gewesiel'rjke inve ntoris worden overgen o men.

ln 2013 werd er een reglement goedgekeurd inzoke een gemeentelijke heffing op de ponden
die opgenomen zijn op de gewestelijke inventoris verkrotting. Deze gewestelijke inventoris
omvotte tot en met 2016 zowel de verwoorloosde ponden ols de ongeschikie en
onbewoonbore woningen. Het gemeentel'rjk heffingsreglement werd echter nooit toegepost
en dient oongepost te worden oon de gewijzigde regelgeving. Verwoorlozing wordt een
volledige gemeentelijke bevoegdheid, terw'rjl de registrotie von ongeschikte en
onbewoonbore woningen een gewestelijke bevoegdheid blijft.

Er werd een voorstel opgemookt von een gemeentelijk reglement verwoorloosde woningen
en gebouwen. Dit op bosis von het modelreglement von de VVSG, dot werd oongepost oon
de lokole noden. Binnen het huidig voorstel wordi er geopteerd om een reglement
verwoorloosde woningen en gebouwen op te moken dot uit twee hoofdstukken bestoot:
HOOFDSTUK I. REGISTRATIE VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN
HOOFDSTUK 2. BELASTING OP VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN

Binnen het eerste hoofdstuk wordt de procedure von registrotie von verwoorlozing noder
bepoold en worden ook de mogelijkheden tot het indienen von een bezwoor en vezoek iot
schropping vostgelegd. ln het tweede hoofdstuk worden de heffingsÌermijnen en - torieven
en tevens enkele vr'tjstellingen vostgelegd. De heffingsbedrogen zijn uniform oon deze von
leegstond.

Er wordt verwezen noor het volledige voorstel von het gemeentelijk reglement verwoorloosde
woningen en gebouwen, opgenomen in bijloge.



ln de noto in bijloge wordt er een ovezicht gegeven von de w'rjzigingen binnen het
heffingsdecreet en worden de verschillen lussen het huidige voorslel en het reeds bestoonde
gemeentel'rjk heffingsreglement verkrotting toegelicht.

Finonciële impocl

Als de gemeenterood deze beslissÍng goedkeurt wordt er een heffing ingevoerd op
verwoorloosde woningen en gebouwen. Deze heffing komt ten goede von de gemeentekos.

Mel olgemene slemmen

Besluit

Enig ortikel. De gemeenterood goot okkoord met het invoeren von het gemeenielijk
reglement inzoke registrotie en belosting op verwoorloosde woningen en
gebouwen.

VERWAARTOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN
REGISÏRATIE EN BETASÏING

Artikel l. Begripsomschrijvingen
Voor de toepossing von dit reglement gelden onder meer de begripsomschrijvingen von het
orfikel 1.2 von het Decreel von27 moort 2009 betreffende het grond- en pondenbeleid, dot in
dit reglement 'het Grond- en Pondendecreet' wordt genoemd.
ln dit reglement wordt verstoon onder:
l" Administrotie: de gemeentel'rjke odministrotieve eenheid die door de gemeenterood wordt
belost met de opmook, de opbouw, het beheer en de octuolisering von het
leegstondsregister.

2o Beveiligde zendinq: één von de hiernovolgende betekeningsw'rjzen:
o) een oongefekend schrijven;
b) een ofgifte tegen ontvongstbewijs.

3" Bezwoorinstontie: het college von burgemeester en schepenen.

4o Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dot zowel het hoofdgebouw ols de bijgebouwen
omvot, met uitsluiting von bedr'rjfsruimten, vermeld in ortikel 2,1o, von het decreet von l9 opril
1995 houdende mootregelen ter bestr'rjding en voorkoming von leegstond en verwoorlozing
von bedrijfsruimten.

5o Gewestelijke inventorisliist von verwoorloosde qebouwen en/of woninqen: de inventorisl'rjst,
tot 3l december 201ó vermeld in ortikel 28. $ I , eerste lid, I 

o von het HeffingsdecreeT.

óo Gewestelijke inventoris von onqeschikte en onbewoonbore woninqen: de inventoris, sinds I
jonuori 2017 vermeld in ortikel 26von het Heffingsdecreet.

7o Gemeentel'lik reqister von verwoorloosde woningen en gebouwen: het register vermeld in
ortikel 3, $ I von dit reglement.

Bo Heffinosdecreet: het decreet von 22 december 1995 houdende bepolingen tot
begeleiding von de begroting 1996.

J/,-"_
Sint-Pieters-Leeuw



9o Reoistroliedotum: de dotum woorop een woning of een gebouw met toepossing von
ortikel 4 von dit reglement in het gemeentelijk register von verwoorloosde woningen en
gebouwen is opgenomen;.

ì0o Verjoordoq: het ogenblik von heï verstrijken von elke nieuwe perÍode von iwoolf
moonden vonof de registrotiedotum, zolong het gebouw of de woning niet uit het register
von verwoorloosde woningen en gebouwen is geschropt.

I I o Woninq: het onroerend goed vermeld in ortikel 24, 5" von het Heffingsdecreet

l2o Zokelilk qerechtiqde: de houder von één von de volgende zokel'rjke rechten:
o) de volle eigendom;
b) het recht von opstol of von erfpocht;
c) het vruchtgebruik.

HOOFDSTUK I. REGISTRATIE VAN VERWAARTOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN
Artikel2. Voststelling von de verwoorlozing
De door het college von burgemeester en schepenen met de opsporing von verwoorloosde
woningen en gebouwen beloste personeelsleden, stellen de verwoorlozing von een woning
of een gebouw vost in een genummerde odministrotieve okle, oon de hond von het model
von technisch verslog dot ols bijloge is toegevoegd oon dit reglement. Doorbij geldt een
gebrek von cotegorie lvoor één punt, von cotegorie llvoor drie punten, von cotegorie lll voor
negen punten en von cotegorie lV voor ochttien punten. Er is sproke von verwoorlozing ols de
indicoties in dit verslog een eindscore opleveren von minimool lB punfen. Aon het verslog
wordt minstens één foio von de woning of het gebouw toegevoegd.

Artikel 3. Gemeentelijk register von ven¡vqorloosde woningen en gebouwen
$ l. De odministrotie houdt een gemeentelijk register von verwoorloosde woningen en
gebouwen bij.
ln dit register worden minimool de volgende gegevens opgenomen:
1" het odres von de verwoorloosde woning of hel ven¡¿oorloosde gebouw;
2" de kodostrole gegevens von de verwoorloosde woning of het ven¡¿oorloosde gebouw;
3" de identiteiï en het odres von olle zokelijk gerechtigden;
4" het nummer en de dotum von de odministrotieve okle;
5' de toestond von verwoorlozing von de woning of het gebouw, inclusief het technisch

verslog.

Artikel4. Registrolie von venvoorloosde woningen en gebouwen
$ l. De odmínistrotie neemt een woning of een gebouw, wooryon is vostgesteld dot hei
verwoorloosd is, op in het gemeentel'rjk register von verwoorloosde woningen en gebouwen,
de vijfde werkdog no het verstr'rjken von de bezwoortermijn vermeld in ortikel ó, $ l, tweede lid,
4o of, wonneer een ontvonkel'rjk bezwoor is ingediend, de eerste werkdog die volgt op de
beslissing woorb'rjgeoordeeld wordt dot het bezwoor ongegrond is.

$2. Een woning die of een gebouw dot opgenomen is in het gemeentel'rjk register von
leegstoonde gebouwen of woningen, kon eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk
register von vem/oorloosde woningen en gebouwen.
Een woning die opgenomen is in de gewestel'rjke inventoris von ongeschikte en
onbewoonbore woningen, kon eveneens worden opgenomen in het gemeentel'rjk register
von verwoorloosde woningen en gebouwen.

Artikel 5. Kennisgeving von de voorgenomen registrolie
Alle zokelijk gerechtigden, zools bekend bij de odministrotie von het Kodoster. de Registrotie
en de Domeinen, worden met een beveiligde zending in kennis gesteld von het voornemen
om de woning of het gebouw op te nemen in het gemeentel'ljk register von verwoorloosde
woningen en gebouwen.



Deze kennisgeving bevot:
l" de genummerde odministrotieve okte;
2" heI technisch verslog;
3o informotie over de gevolgen von de registrofie, inclusief verwíjzing noor dit reglement;
4o informotie over de bezwoorprocedure tegen de opnome in het gemeentel'rjk register von
verwoorloosde woningen en gebouwen;
5o informotie over de mogelijkheid tot schropping uit het gemeentel'rjk register von
ven¡¿oorloosde woningen en gebouwen.

De beveiligde zending wordt gericht oon de woonploots von de zokel'rjk gerechtigde(n). ls
een woonploots von een zokel'rjk gerechiigde niet gekend, don wordt de beveiligde zending
gericht oon zijn verbl'rjfploots. ls de verbl'rjfploots von een zokelijk gerechligde niet gekend-,
don vindt de betekening ploots oon het odres von de woning of het gebouw woorop de
odministrotieve okte betrekking heeft.

Artikel ó. Bezwoor legen de voorgenomen regislrolie
$ l. Tegen het voornemen, om een woning of een gebouw op te nemen in het gemeentelijk
register von verwoorloosde woningen en gebouwen, vermeld in ortikel 5, kon de zokel'rjk
gerechtigde bezwoor indienen bij de bezwoorinstontie.

Op stroffe von nietigheid moet hei bezwoorschrift:
lo ondertekend en gemotiveerdz¡n;
2o met een beveiligde zending worden ingediend;
3o minimoolde volgende gegevens bevotten:

a ) de ideniiteit en het odres von de indiener;
b) de vermelding von het nummer von de odminislrotieve okte;
c) de vermelding von hef odres von de woning of het gebouw woorop het

bezwoorschrift betrekking heeft.
4o worden betekend binnen een termijn von dertig dogen, die ingoot de dog no de
beiekening von de beveiligde zendíng vermeld in ortikel 5.

$2. Een loottijdig ingediend bezwoor tegen een voorgenomen registrotie wordt behondeld
ols een vezoek tot schropping ols vermeld in ortikel Z.
B'tj betekening per oongetekend schrijven geldt de dotum von verzending ols dotum von de
indiening von het bezwoorschrift.

$3. De voststelling von de venvoorlozíng kon betwist worden met olle bew'ljsmiddelen von
gemeen recht, uitgezonderd de eed.
$4. Als het bezwoorschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt nomens de zokelijk
gerechtigde, voegt hij b'rj het dossier een schriftelijke mochtiging tot vertegenwoordiging,
tenzij hij optreedt ols roodsmon die ingeschreven is oon de bolie ols odvocoot of ols
odvocoqt-siogioir.

S5. De bezwoorinstontie stuurt oon de indiener von een bezwoorschrift een
onlvon gstbevestiging.

$ó. De bezwoorinstontie ondezoekt de gegrondheid von de ontvonkel'rjke bezwoorschriften.
Het ondezoek gebeurt op stukken ols de feiten votboor zijn voor een directe, eenvoudige
voststelling. Als een ondezoek op stukken niet volstoot, wordt een feitenondezoek uitgevoerd
door de met opsporing von verwoorloosde woningen en gebouwen beloste personeelsleden.

$2. De bezwoorinstonïie doet uitsprook over het bezwoor en betekent zijn beslissing met een
beveilÍgde zending oon de indiener ervon, binnen een termijn von orde von negentig dogen,
die ingoot de dog no de betekening von het bezwoorschrift.

$8. Wordt het bezwoor ingewilligd, don wordt de woning of het gebouw níet opgenomen in
het gemeentelijk register von verwoorloosde woningen en gebouwen.



Artikel 7. Schropping uif het gemeentelijk register von verwoorloosde woningen en gebouwen
$ l. Een woning of een gebouw wordt uit het gemeentel'rjk regíster von verwoorloosde
woningen en gebouwen geschropt wonneer de zokelijk gerechtigde bew'rjst dol de woning of
het gebouw geen indicoties von verwoorlozíng meer vertoont die b'rj quotering in hel model
von technísch verslog, vermeld ín ortikel 2, lB punten of meer zouden opleveren.

$2. Voor de schropping uit het gemeentelijk register von verwoorloosde woningen en
gebouwen richt de zokelijk gerechtigde een gemotiveerd vezoek oon de odministrotie vio
beveiligde zending. Dil vezoek bevot:

. de identÍteit en het odres von de indiener;

. de vermelding von het nummer von de odminislrotieve okte en het odres von het
gebouw of de woning woorop de vroog tot schropping betrekking heeft;

. de bewljsstukken overeenkomstig porogroof I die oontonen dot de woning of het
gebouw geschropt mog worden uit het register von verwoorloosde woningen en
gebouwen. De beëindiging von de stoot von vem/oorlozing kon oongetoond worden
met olle bewijsmiddelen von gemeen recht, uitgezonderd de eed.

Als dotum von het vezoek wordt de dotum von de oongelekende vezending gehonteerd.

$3. Als het vezoek tot schropping ingediend wordt door een persoon die optreedt nomens de
zokel'rjk gerechtigde, voegt hû bü het dossíer een schriftel'rjke mochtiging tot
vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt ols roodsmon die ingeschreven is oon de bolie ols
odvocoot of ols odvocoot-stogioir.

54. De odministrotie ondezoekt de gegrondheid von de ontvonkel'rjke vezoeken tot
schropping. Het ondezoek gebeurt op stukken ols de feiten votboor zijn voor een directe,
eenvoudige voststelling. Als een onderzoek op stukken niel volstoot, wordt een
feitenondezoek uitgevoerd door de met opsporing von verwoorloosde woningen en
gebouwen beloste personeelsleden.

$5. De odministrotie doet uitsprook over het verzoek lot schropping en betekent z'rjn beslissing
met een beveiligde zending oon de indiener eryon, binnen een termijn von negentig dogen
die ingoot de dog no de betekening von veaoek.
Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de vooziene termijn,
wordt het vezoek tot schropping geocht te zljn ingewilligd.

$ó. Wordt het vezoek ingewilligd, don wordt de woning of het gebouw geschropt uit het
gemeentelijk register von verwoorloosde woningen en gebouwen. De dotum von betekening
von hei vezoek fot schropping geldt ols dotum von schropping uit het gemeentel'rjk register
von verwoorloosde woningen en gebouwen.

Artikel 8. Beroep tegen weigering lot schropping
$ L Tegen de beslissing tot weigering von de schropping von een woning of gebouw uit het
gemeentelijk register von verwoorloosde woningen en gebouwen kon de zokelijk gerechtigde
beroep oontekenen b'rj de bezwoorinstontie.
Op stroffe von nietigheid moet dit beroep:
I 
o ondertekend en gemotiveerd zi¡n;

2o met een beveiligde zending worden ingediend;
3o minimoolde volgende gegevens bevotten:

o) de identiteit en het odres von de indiener;
b) de vermelding von het odres von de woning of het gebouw woorop het

vezoek betrekking heeft;
c) deweigeringsbeslissing.

4o worden betekend binnen een fermijn von 30 dogen die ingoot de dog no de betekening
von de weigeringsbeslissing.

$2. De beöindiging von de stoot von verwoorlozing kon oongetoond worden met olle
bewijsmiddelen von gemeen recht, uilgezonderd de eed.



$3 Als het beroepschrift íngediend wordt door een persoon die oplreedt nomens de zokelijk
gerechligde, voegt h'tj bij het dossier een schriftelijke mochliging toT vertegenwoordiging,
tenzij hij optreedt ols roodsmon die ingeschreven is oon de bolie ols odvocoot of ols
odvocoot-stogioir.

$4. De bezwoorinsiontîe stuurt oon de indiener von het beroep een ontvongstbevestiging.

$5. De bezwoorinstonfie ondezoekl de gegrondheid von de ontvonkel'rjke beroepen. Het
ondezoek gebeurt op slukken ols de feiten votboor z'rjn voor een directe, eenvoudige
voststelling. Als een ondezoek op stukken niet volstoot, wordl een feitenondezoek uitgevoerd
door de met opsporing von verwoorloosde woningen en gebouwen beloste personeelsleden.

$ó. De bezwoorinstontie doet uitsprook over het beroep en betekent zijn beslissing met een
beveiligde zending oon de indiener eryon, binnen een termijn von negentig dogen die ingoot
de dog no de betekening von beroepschrifl.
Als de kennisgeving vermeld in het eerste líd niet is gebeurd binnen de vooziene term'rjn,
wordt het beroep geocht te z'rjn ingewilligd.

$2. Wordt het beroep ingewilligd. don wordt de woning of het gebouw geschropt uit het
gemeentel'rjk register von verwoorloosde woningen en gebouwen.

Artikel 9. Ambtenoor, bevoegd om de voslstellingen en beheer inzoke verwooilozing te doen
De doortoe gemochtígde gemeentel'rjke stedenbouwkundig ombtenoorwordt belost met de
opmook, de opbouw, het beheer en de octuolisering von het register. De technísch odviseur
von de intergemeentelijke somenwerking 'Woonwinkel Zennevollei' wordt gelost om de
nodige voststellingen inzoke het register verwoorloosde woningen en gebouwen uit te voeren.

HOOFDSTUK 2. BETASTING OP VERWAARTOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN

Arlikel 10. Heffingstermijn en beloslbore grondslog
$ì. Er wordt voor de joren 2017 tot en met 2019 een gemeentebelosting gevestigd op de
woningen en gebouwen die, gedurende minstens twoolf opeenvolgende moonden
opgenomen zijn in het gemeentel'rjk register von verwoorloosde woningen en gebouwen.

$2. De belosting is voor het eerst verschuldigd vonof het ogenblik dot de woning of het
gebouw gedurende twoolf opeenvolgende moonden opgenomen is in het gemeentel'rjk
register von verwoorloosde woningen en gebouwen.
Zolong de woníng of het gebouw nief is geschropt uit dit register, blijft de belosting
verschuldigd bij het verstr'rjken von elke opeenvolgende periode von twoolf moonden.

Artikel I l. Belostingplichtige
$ l. De belosting is verschuldigd door de zokelijk gerechtigde op de verwoorloosde woning of
het verwoorloosd gebouw op de verjoordog von de registrotiedotum.

$2. lndien er meerdere zokelijk gerechtigden z'rjn, zijn zij ollen hoofdelijk gehouden tot betoling
von de totole belostingschuld.

$3. ln gevol von overdrocht von het zokelijk recht stelt de instrumenterende ombtenoor de
verkr'tjger von het nieuwe zokelijk recht er voorofgoondelijk von in kennis dot het goed is

opgenomen in het register von verwoorloosde woningen en gebouwen.

Artikel 12. Torief von de heffing
$ l. De belosting die voor het eerst verschuldigd is bedroogt:

o 1200 euro voor een verwoorloosd gebouw;
o 1200 euro voor een verwoorloosde woning.



De belosting wordf vermenigvuldigd mei 2 per bijkomende nieuwe termijn von twoolf
moonden dot het gebouw of de woning op de inventoris stoot. De belosting bedroogi
moximool €4800. Wonneer een pond overgedrogen wordt, worden de joren dol een pond op
de invenloris stoot niel in rekening gebrocht blj de nieuwe verkr'rjger von het zokelijk recht.

Artikel I 3. Vrijstelling
$ l. Von de heffing op verwoorloosde woningen en gebouwen z'rjn vrijgesteld:

l. de belostingplichtige die volle eigenoor is von één enkele woning, bij uitsluiting von
enig onder gebouw of enige ondere woning, en die ols houder von het recht de
woning uitsluiTend gebruikl ols hoofdverbl'rjf ploots;

2. de belostingplichtige die het zokel'rjk recht heeft op één enkele woning, b'rj uitsluifing
von enig onder gebouw of enige ondere woning, die ols lootste de woning gebruikte
ols hoofdverblijfploots en díe verblijft in een erkende ouderenvooziening of voor een
longdurig verblijf werd opgenomen in een ziekenhuis of psychiotrische instelling. Deze
vr'rjstelling geldt gedurende een periode tot I joor volgend op de dotum von opnome
en kon niet worden verlengd;

3. de belostingplichtige wooryon de hondelingsbekwoomheid beperkt werd ingevolge
een gerechtelijke beslissing, met dien verstonde dot deze vrijstelling geldt voor I joor
en deze vrijslelling niet kon worden verlengd;

4. de belostingplichtige die sinds minder don één joor zokelijk gerechtigde is von het
gebouw of de woning, met dien verstonde dot deze vr'rjstelling slechts geldt voor een
periode von ì joor vonof hef moment von overdrocht von het zokelijk recht.

ln gevol von hoofdel'rjke oonsprokelijkheid zullen de ondere zokelijke gerechtigden ook
vrijgesteld worden von heffing gedurende dezelfde periode.
De vrijstelling von heffing heeft geen impoct op de opnome von het gebouw of de woning in
het register von vem/oorloosde woningen en gebouwen: de onciënniteit von opnome in het
register blijft doorlopen tijdens de periode von vr'rjstelling; wot betekent dot wonneer de reden
tot vrijstelling een einde neemt, de heffing zol berekend worden op bosis von de begindotum
von opnome in het regÍster von verwoorloosde woningen en gebouwen.

$2. Een vr'rjstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:
l. gelegen is bínnen de grenzen von een door de bevoegde overheid goedgekeurde

onteigeningsplon;
2. geen voorwerp meer kon uitmoken von een stedenbouwkundige vergunning omdot

een voorlopig of definitief onteigeningsplon is vostgesteld;
3. vernield is of beschodigd werd ten gevolge von een plotse romp, met dien verstonde

dot deze vr'rjstelling slechts geldt gedurende een periode von twee joor volgend op de
dotum von de vernieling of beschodiging;

4. gerenoveerd wordt blijkens:
- een niet vervollen stedenbouwkundige vergunning voor stobiliteitswerken of

sloopwerkzoomheden, met dien verstonde dot deze vrijstelling slechts geldt
gedurende een term'rjn von twee joor volgend op het uitvoerboor worden von
de stedenbouwkundige vergunning;

- een renovotienoto voor niet vergunningsplichtíge hondelingen. De vr'ljstelling
geldt voor een termijn von 2joor. ln de renovotie moeten zÍjn opgenomen de
getekende bestekken en/of focturen voor minstens 5.000,00€. Deze bestekken
en focturen mogen nief ouder zijn don I joor. De werken moeten von dien
oord zijn dot de woning of het gebouw, no uilvoering ervon, niet longer
verwoorloosd is;

5. het voorwerp uitmookt von een overeenkomst met heT oog op renovotie-,
verbeterings- of oonpossingswerken in de zin von ortikel lB $ 2 von de Vloomse
Wooncode;

6. het voorwerp uilmookt von een door de gemeente, het OCMW of een sociole
woonorgonisotie verkregen sociool beheersrecht, overeenkomstig ortikel 90 von de
Vloomse Wooncode.



Artikel t4. Wijze von inning
De belosting wordt ingevorderd bij wege von een kohier dot vostgesleld en uitvoerboor
verkloord wordt door het college von burgemeester en schepenen.

Artikel I 5. Betooltermijn
De belosting moet beÌoold worden binnen twee moonden no de vezending von het
oonslogbiljet.

Artikel I ó. Bezwoorprocedure
$ l. De belostingplichtige kon bezwoor indienen tegen deze belosting bij het college von
burgemeester en schepenen.
$2. De indiening en de behondeling von het bezwoor gebeurt volgens de bepolingen von het
decreet von 30 meí2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
von provincie- en gemeentebelostingen.

Artikel I 7. Toeposselijke regelgeving
Zonder ofbreuk te doen oon de bepolingen von het decreet von 30 mei2008 belreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure von provincie- en gemeentebelostingen.
zijn de bepolingen von tifel Vll (Vestiging en invordering von de belostingen), hoofdstukken l,
3, 4 ,6 tot en met 9bis von het Wetboek von de inkomstenbelostingen en de ortikelen 126 tot.l75 von het uitvoeringsbesluit von dit Wetboek von toepossing voor zover niet specifiek de
belostingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 18. Kennisgeving toezichl
Dit reglement wordi oon de toezichthoudende overheid toegezonden
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