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Belastinq oo de leeostand van oebouwen, woninoen, kamers en overioe woonoeleoenheden

Vergaderd in openbare zitting, met het vere¡ste quorum;

BEVOEGDHEID

Grondwet, artikel 4t,762 en 170 94.
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (Decreet Grond- en Pandenbeleid),
artikel 2.2.6.

Decreet van 22 december 2OL7 over het lokaal bestuur, artikel 41 tweede lid 14o.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

JURIDISCH KADER

Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen.
Omzendbrief KB/ABB 2OL9/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscal¡teit.
Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 houdende vaststellen van een belasting op de leegstand
van gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.
Gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 houdende vaststellen van een retributie op de
invorderingskosten van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve
sancties.

MOTIVERING

Met het decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen
liet de decreetgever de Vlaamse monitoring van het lokale leegstandsbeleid los. Gemeenten zijn nu
volledig vrij om te bepalen of ze een leegstandsbeleid wensen te voeren en, indien ze dat doen, om
daaraan zelf een invulling te geven. Wat overblijft in het Decreet Grond- en Pandenbeleid, zijn de
definitie van leegstand, bepalingen rond het (niet verplicht) bijhouden van een leegstandsregister en de
relatie tussen leegstand en verwaarlozing van gebouwen of woningen en ongeschiktheid en/of
onbewoonbaarheid van een woning.

Artikel 2.2.6 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid bepaalt wanneer een gebouw of woning
aangemerkt wordt als leegstaand. Daarvoor wordt het gebruik overeenkomstig de bestemming van het
pand geëvalueerd:

. Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd als meer dan de helft van de totale
vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende
ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met
woningen die deel uitmaken van het gebouw.

. Een woning wordt als leegstaand beschouwd als ze gedurende een termijn van ten minste twaalf
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie (of met
een bij gemeentelijke verordening omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel
gebruik van de woning met zich meebrengt).



. Als een nieuw gebouw of een n¡euwe woning opgericht wordt, kan pas gesproken worden van
leegstand vanaf zeven jaar na de afgifte van de omgevingsvergunning in laatste administratieve
aanleg. Dat staat niet in de weg dat in de tussentijd andere maatregelen getroffen worden in het
kader van het gemeentelijk woonbeleid, zoals bijvoorbeeld de activering van onbebouwde
gronden zolang de bouw van het pand niet aangevangen is.

Een gemeente die een leegstandsregister bijhoudt, werkt daarvoor zelf de procedureregels uit. Hieronder
kan ook een procedure begrepen zijn voor het instellen van een georganiseerd administratief beroep.

Een woning of gebouw kan tegelijk opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde
woningen of gebouwen en in het gemeentelijk leegstandsregister. Woningen die door het Vlaamse
Gewest geïnventariseerd zijn als ongeschikt en/of onbewoonbaar, kunnen niet opgenomen worden in het
gemeentelijk leegstandsregister,

De verordening van 21 december 2075 betreffende belasting op de leegstand van gebouwen, woningen,
kamers en overige woongelegenheden vervalt op 31 december 2019 en dient worden vervangen. Er
wordt voorgesteld om de belastingtarieven en de vrijstellingen te behouden om de leegstand van
woningen op het grondgebied van de gemeente Gavere te bestrijden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1: Voor de aanslagjaren 2O2O tot en met 2025 wordt een belasting geheven op de gebouwen,
woningen, kamers en overige woongelegenheden die opgenomen zijn in het gemeentelijk
leegstandsregister.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1. Decreet qrond- en pandenbeleid: decreet van27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid en latere wijzigingen.

2. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen
omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, Lo, van het decreet van
19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
verwaarlozing van bedrijfsruimten en voor zover het niet gedefinieerd is als woning,
kamer of overige woongelegenheid zoals bepaald in artikel L, 7o, 8o,90 en 10" van
onderhavig besluit;

3. Woning: een goed, vermeld in artikel 2,9 L, eerste l¡d, 310, van de Vlaamse Wooncode
(elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting
van een gezin of alleenstaande);

4. Kamer: woonhuis waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: wc,
bad of douche, kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen
afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw
waarvan de woning deel uitmaakt.

5. Overiqe woonqeleoenheid: elk gebouw met woongelegenheid die niet te definiëren valt
als woning en,/of kamer.

6. Leegstandsregister: register van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, zoals bedoeld in boek 2 titel 2 hoofdstuk 3 afdeling 2 van het
decreet grond- en pandenbeleid.

7 . Ramp: een gebeu rtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk
recht en waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is, bv. brand,
gasontploffing, bliksemi nslag,...

B. Renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota waarin ofwel is
opgenomen: een overzicht van de voorgenomen werken met een fotoreportage en een
gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal2 jaar
een woning bewoonbaar wordt gemaakt, of, bestekken en/of facturen met betrekking
tot de voorgenomen werken.

9. Sociale woonorqanisatie: een organisatie vermeld in artikel 2,9t, eerste lid, 26", van
de Vlaamse Wooncode: een sociale huisvestingsmaatschappij, het Vlaams Woningfonds
van de Grote Gezinnen, een sociaal verhuurkantoor of een huurdersorganisatie.

10. Tweede verblijf: een woning/ waar de houder van het zakelijk recht die er kan
verblijven, niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht of het gaat om
landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of
buitengoederen, optrekjes, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, en alle andere
vaste woningen, maar die op elk ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt
én waarvoor een aangifte is gebeurd overeenkomstig de bepalingen van de
belastingsverordening op tweede verblijven zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.

Art. 2:



Art.7

Art. B:

Art. 9:

Deze vrijstelling geldt voor een periode van drie jaar volgend op de datum van opname
en geldt slechts voor de woning die het laatst bewoond werd door de belastingplichtige
vóór de opname in een psychiatrische instelling of ziekenhuis.

3. de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een
gerechtelijke beslissing.

4. de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het
gebouw, de woning, de kamer of de overige woongelegenheid met dien verstande dat
deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het
zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten aan vennootschappen die
door de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks in rechten of in feiten gecontroleerd
worden. Deze vrijstelling geldt evenmin indien de overdracht het gevolg is van een
fusie, splitsing of een andere overgang ten algemene titel of indien het een overdracht
betreft aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van
overdracht bij erfopvolging of testament.

$2 Een vrijstelling van belasting wordt verleend indien het gebouw, de woning, de kamer of de
overige woongelegenheid :

1. gelegen is in een voorlopig of definitief onteigeningsplan.
2. vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp. Deze vrijstelling geldt

gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de vernieling of
beschadiging.

3. onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader
van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een
gerechtelijke procedure. Deze vrijstelling geldt gedurende een periode van drie jaar
volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik.

4. gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning voor
stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, een schriftelijke bevestiging van de volledig
bevonden aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning opgemaakt door de
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een gedetailleerd renovatienota
voorgelegd wordt waaruit blijkt dat de nodige renovatiewerken uitgevoerd worden.
Deze vrijstelling geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar
worden van de stedenbouwkundige vergunning.

5. het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbetering-
of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, g 2, van de Vlaamse Wooncode.

6. het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht,
overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode.

7. bewoond is voor de verjaring van de termijn waarop het gebouw, de woning, de kamer
of de overige woongelegenheid opgenomen is in het gemeentelijk leegstandsregister.
De bewoning dient worden gestaafd met een inschrijving in het gemeentelijk
bevolkingsregister of met een geldige huurovereenkomst.

$ 3. De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van de belasting
dient zelf hiervoor schriftelijk de nodige bewijsstukken in te dienen. Iedere zakelijk gerechtigde
krijgt hiertoe een formulier toegezonden en krijgt minimaal een reactietermijn van zestig dagen
voor de inkohiering van de leegstandsbelasting.

De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het college van burgemeester en schepenen.

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

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe
van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening eryan.

Tonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII (Vestiging en Invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met
9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids-
en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek

Art. 10:



Art. 3

Art. 4r

Art. 5:

Art. 6:

Als tweede verblijf wordt niet beschouwd een woning die de voorbije 12 maanden niet
effectief werd gebruikt overeenkomstig de functie tweede verblijf.

11. Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

12. Zakelijke oerechtiqde: de houdervan één van volgende zakelijke rechten: de volle
eigendom, het recht van opstal of van erfpacht, of, het vruchtgebruik.

De belasting voor een leegstaand gebouw, woning, kamer of overige woongelegenheid is
verschuldigd vanaf het ogenblik dat het gebouw, de woning, de kamer of overige
woongelegenheid voor een onafgebroken termijn van twaalf maanden opgenomen is in het
gemeentelijk leegstandsregister.

$1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde betreffende het gebouw, de
woning, de kamer of de overige woongelegenheid op het ogenblik dat de belasting van het
aanslagjaar verschuldigd wordt.

In het geval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting
verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het
ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt

I 2. In geval van mede-eigendom zijn alle zakelijk gerechtigden hoofdelijk en solidair
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
Ingeval er meerdere andere zakelijk gerechtigden zijn, dan zijn cleze eveneens hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

$ 3. De zakelijk gerechtigde die zijn zakelijk recht overdraagt, moet de verkrijger ervan in
kennis stellen dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister.
Tevens moet hij per aangetekend 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 dat de zakelijk gerechtigde heeft
overgedragen, de aard van het zakelijk recht en zijn aandeel in het overgedragen
zakelijk recht;

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

. nauwkeurige aanduiding van het gebouw, de woning, de kamer of de overige
woongelegenheid waarvan het zakelijk recht werd overgedragen.

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdragende zakelijk gerechtigde, in afwijking
van $1, als belastingplichtige beschouwd voorde eerstvolgende belasting die na de overdracht
van zijn zakelijk recht wordt gevestigd.

$1. De basisbelasting bedraagt:
. 2.000,00 euro voor een volledig gebouw of een woning;
. 100,00 euro voor een individuele kamer;
. 500,00 euro voor elk overige woongelegenheid.

$2. Indien het gebouw, het woonhuis of de kamer een tweede opeenvolgende termijn van
twaalf maanden op de inventaris staat, bedraagt de belasting:

. 3.000,00 euro voor een volledig gebouw of een woning;

. 150,00 euro voor een individuele kamer;

. 750,00 euro voor elk overige woongelegenheid.

53. Indien het gebouw, het woonhuis of de kamer een derde opeenvolgende termijn van
twaalf maanden en vervolgens elke opeenvolgende termijn van twaalf maanden op de
inventaris staat bedraagt de belasting:

. 4.000,00 euro voor een volledig gebouw of een woning;

. 200,00 euro voor een individuele kamer;

. 1.000,00 euro voor elk overige woongelegenheid

$1 Van de belasting wordt vrijgesteld:
1. de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft. Het bewijs van het

verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening. Deze vrijstelling geldt
gedurende de opnameduur van de betrokkene in de erkende ouderenvoorziening en
geldt slechts voor de woning die het laatst bewoond werd door de belastingplichtige
vóór de opname in een erkende ouderenvoorziening.

2. de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een
psychiatrische instelling of een ziekenhuis. Het bewijs van het verblijf wordt geleverd
door de psychiatrische instelling of het ziekenhuis waar de belastingplichtige verblijft.



Art. 11

Art. 12

(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Deze verordening treedt in werking op 01 januari 2020.

Een afschrift van dit besluit wordt via aangetekende zending overgemaakt aan Wonen Oost-
Vlaanderen, team lokale besturen, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70
bus 92, 9000 Gent.

De

Aldus besllst in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De voorz¡tter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets

VOOR ÊENSLUIDEND AFSCH RIFT.
Te Gavere, 19 november 2019

DeDe algemeen directeur,

d i recteu r,
Ronsse




