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 cluster infrastructuur 
dienst wonen (ILV woonbeleid) 

NDC 625.53 

Beroep tegen opname in het leegstandsregister1 
 

U kan dit beroep (samen met de bijlagen): 

 Aangetekend versturen: t.a.v. dienst wonen, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke 

 Persoonlijk afgeven (tegen afgifte van ontvangstbewijs): op afspraak 

 
Aan het college van burgemeester en schepenen.  
 
Met dit formulier teken ik beroep aan tegen de beslissing van opname van mijn woning of gebouw 
in het leegstandsregister. 
 
Administratieve akte van opname in het leegstandsregister:  
Datum administratieve akte …………………………………………………………………………………………… 
Nummer administratieve akte …………………………………………………………………………………………… 
 
Identificatiegegevens woning of gebouw:  
Adres (straat + nr. + bus) …………………………………………………………………, 1770 Liedekerke 
Kadastrale gegevens Afdeling: ………. PerceelsNr.: ………. Partitie: ………. 
Type (woning of gebouw) Woning / gebouw (omcirkel) 
 
Ik ben zakelijk gerechtigde: 
Naam  …………………………………………………………………………………………… 
Voornaam  …………………………………………………………………………………………… 
Adres  …………………………………………………………………………………………… 
Rijksregisternummer …………………………………………………………………………………………… 
Tel./GSM-nr. …………………………………………………………………………………………… 
E-mail …………………………………………………………………………………………… 
 
Motivatie van mijn beroep: 
Ik dien een beroep in omdat (kruis en vul aan) 

 er een inschrijving in het bevolkingsregister is sinds ………………………….. (datum). 

 het een woning boven en/of achter een handelsruimte betreft, en de woning hiermee 
onlosmakelijk verbonden is. 

 de woning gebruikt wordt als tweede verblijf sinds ………………………….. (datum). Het tweede 
verblijf werd aangegeven op ………………………….. (datum). 

 de woning verkocht is sinds ………………………….. (datum), ik voeg een kopie van de notariële 
akte (verkoopovereenkomst indien notariële akte nog niet getekend werd) toe in bijlage. 

 de woning verhuurd is sinds ………………………….. (datum), ik voeg een kopie van de 
huurovereenkomst toe in bijlage. 

 er meer dan 1000 KW elektriciteitsverbruik is, ik voeg een kopie van een recente factuur 
van de nutsmaatschappij toe. 
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 de woning een andere bestemming heeft, namelijk …………………………………………………………..  

 (andere reden) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ik wens (kruis aan) 

 een feitenonderzoek (plaatsbezoek) 

 geen feitenonderzoek (plaatsbezoek) 

 
Bewijsstukken bij de motivatie van het beroep: 
Bijgevoegd vindt u …..…….. (aantal) bijlagen, dit zijn de volgende documenten: 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indien er geen bewijsstukken zijn bijgevoegd is het beroep onontvankelijk. 
 
Ik verklaar hierbij dat de door mij verstrekte gegevens volledig en correct zijn voor zover deze 
door mij gekend zijn. 
 
Opgemaakt te ……………………………………………………… (plaats) op ......................................... (datum) 
 
 

 
.................................................................................... (handtekening) 
.................................................................................... (naam) 
 
Binnen de negentig dagen na ontvangst van uw beroep neemt het college van burgemeester en 
schepenen een beslissing. U wordt per beveiligde zending op de hoogte gebracht van de beslissing. 
 

Het bestuur hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
De verwerking van uw gegevens gebeurt binnen de geldende wettelijke bepalingen. 
U vindt de volledige privacyverklaring op www.liedekerke.be/privacybeleid. 

 
SW/KG 
 


