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 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.515 

Belastingen aanslagjaar 2018 
 

Kohierbelasting leegstaande woningen en gebouwen 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-12-14 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2018-12-19 

Hoofdstuk 1 — Definities. 
 
Artikel 1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-
staan onder: 
1° decreet Grond- en Pandenbeleid: het decreet 

van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid; 

2° leegstandsregister: het register van leegstaan-
de woningen en gebouwen bedoeld in artikel 
2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid; 

3° gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat 
zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen 
omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, 
vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrij-
ding en voorkoming van leegstand en verwaar-
lozing van bedrijfsruimten; 

4° woning: elk onroerend goed of het deel ervan 
dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisves-
ting van een gezin of alleenstaande; 

5° zakelijk gerechtigde: de persoon die houder is 
van een van de volgende zakelijke rechten: 
a) de volle eigendom; 
b) het recht van opstal of van erfpacht; 
c) het vruchtgebruik. 

 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione mate-
riae. 
 
Artikel 2. 
Het gemeentebestuur heft een belasting op wo-
ningen en gebouwen die opgenomen zijn in het 
gemeentelijk register van leegstaande woningen 
en gebouwen, hierna leegstandsregister te noe-
men. 
 
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione tem-
poris. 

 
Artikel 3. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 
2018. 
 
Artikel 4. 
De leegstandsbelasting is voor het eerst verschul-
digd vanaf het ogenblik dat de woning of het 
gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maan-
den is opgenomen in het leegstandsregister. 
 
Zolang de woning of het gebouw niet uit het leeg-
standsregister geschrapt is, blijft de belasting 
verschuldigd op het ogenblik van het verstrijken 
van elke nieuwe periode van twaalf maanden. 
 
Hoofdstuk 4 — Toepassingsgebied ratione per-
sonae. 
 
Artikel 5. 
§ 1. De belasting is verschuldigd door de per-
soon die op het ogenblik van het verschuldigd 
worden van de belasting zakelijk gerechtigde is 
van de leegstaande woning of het leegstaande 
gebouw. 
 
§ 2. Zo er meerdere belastingplichtigen zijn, 
zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de verschuldigde belasting. 
 
Hoofdstuk 5 — Aanslagvoet. 
 
Artikel 6. 
De belasting bedraagt 1 500 euro voor een leeg-
staande woning of een leegstaand gebouw. 
 
Hoofdstuk 6 — Vrijstellingen. 
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Artikel 7. 
§ 1. Van de belasting zijn vrijgesteld: 
1° de belastingplichtige die in een erkende oude-

renvoorziening verblijft; 
2° de belastingplichtige die voor een langdurig 

verblijf werd opgenomen in een psychiatrische 
instelling; 

3° de belastingplichtige waarvan de handelings-
bekwaamheid beperkt werd ingevolge een ge-
rechtelijke beslissing; 

4° de belastingplichtige die gedurende minder 
dan één jaar zakelijk gerechtigde is van de 
woning of het gebouw. 

 
§ 2. Een vrijstelling wordt verleend indien de 
woning of het gebouw: 
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de 

bevoegde overheid goedgekeurd onteige-
ningsplan; 

2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een 
stedenbouwkundige vergunning omdat een 
voorlopig of definitief onteigeningsplan is 
vastgesteld; 

3° krachtens het decreet beschermd is als mo-
nument, of opgenomen is op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming 
als monument; 

4° deel uitmaakt van een krachtens het decreet 
beschermd stads- of dorpsgezicht of land-
schap, of van een stads- of dorpsgezicht of 
landschap dat opgenomen is op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming 
als stads- of dorpsgezicht of landschap; 

5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van 
een plotse ramp, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt gedurende een perio-
de van drie jaar volgend op de datum van de 
vernieling of beschadiging; 

6° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan wor-
den omwille van een verzegeling in het kader 
van een strafrechtelijk onderzoek of omwille 
van een expertise in het kader van een gerech-
telijke procedure, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt gedurende een perio-
de van twee jaar volgend op de aanvang van 
de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik; 

7° gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen 
stedenbouwkundige vergunning voor stabili-
teitswerken of sloopwerkzaamheden, met 
dien verstande dat deze vrijstelling slechts 
geldt gedurende een termijn van drie jaar vol-
gend op het uitvoerbaar worden van de ste-
denbouwkundige vergunning; 

8° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst 
met het oog op renovatie-, verbeterings- of 

aanpassingswerkzaamheden in de zin van arti-
kel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode; 

9° het voorwerp uitmaakt van een door het ge-
meentebestuur, het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn of een sociale woon-
organisatie verkregen sociaal beheersrecht, 
overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse 
Wooncode. 

 
§ 3. Indien de belastingplichtige de leegstand 
laat aanhouden omwille van een vreemde oor-
zaak die de belastingplichtige niet kan worden 
toegerekend, wordt vrijstelling van de belasting 
verleend. 
 
Hoofdstuk 7 — Vaststelling van de aanslag. 
 
Artikel 8. 
Het gemeentebestuur houdt het leegstandsregis-
ter bij overeenkomstig de bepalingen van artikel 
2.2.6 tot artikel 2.2.9 van het decreet Grond- en 
Pandenbeleid. 
 
Hoofdstuk 8 — Invordering. 
 
Artikel 9. 
De belasting wordt opgenomen in een kohier. 
 
De aanslag kan worden gevestigd vanaf het ogen-
blik dat de woning of het gebouw gedurende 
twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in 
het leegstandsregister tot uiterlijk de laatste dag 
van het kwartaal volgend op het verstrijken van 
een nieuwe periode van twaalf maanden. 
 
Hoofdstuk 9 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 10. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeen-
tebelastingen is van toepassing op deze belasting, 
voor zover hiervan niet wordt afgeweken door 
voorgaande bepalingen. 
 
Artikel 11. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website. 
Het treedt in werking op 1 januari 2018. 
 
Artikel 12. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit 
besluit zal binnen een termijn van twintig dagen 
aangetekend worden verzonden naar de gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, voor ken-
nisgeving. 
 

 


