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012. Huisvesting. Reglement renovatiedossier in het kader van een 

vrijstelling van leegstandsheffing. Goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 

Dienst: Huisvesting 
Initialendossierbeheerder: SVA 
Bijlagen: geen 
 
 
MOTIVERING 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
Om de achteruitgang van de kwaliteit van woningen en gebouwen in de gemeente 
tegen te gaan en verwaarlozing hiervan te voorkomen, dient de gemeente tijdig de 
nodige maatregelen te treffen; 
In navolging van het decreet Grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt 
vanaf 1 januari 2010 een leegstandsregister opgemaakt en bijgehouden door de 
gemeenten; 
Om de vaststelling van leegstand mogelijk te maken werd in de zitting van de 
gemeenteraad van 23 december 2009 het reglement op de leegstand van 
gebouwen en woningen goedgekeurd; 
Om de vaststellingen kracht bij te zetten en de eigenaars van leegstaande 
woningen aan te zetten om leegstand te verhelpen, werd in de zitting van de 
gemeenteraad van 25 februari 2010 het belastingreglement op de leegstand van 
gebouwen en woningen goedgekeurd; 
In dit belastingreglement zijn vrijstellingsmogelijkheden opgenomen waaronder een 
vrijstelling voor woningen die gerenoveerd worden blijkens een niet vervallen 
stedenbouwkundige vergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, 
gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de 
stedenbouwkundige vergunning; 
Op 25 maart 2013 werd als beleidspunt een evaluatie van de vaststelling op 
leegstand toegelicht van de periode 1 januari 2010 tot 1 maart 2013. Hierin werd 
tevens het heffingsreglement geëvalueerd, waaruit bleek dat er wijzigingen 
dienden aangebracht te worden in de vrijstellingsmogelijkheden. Het doel van de 
vaststelling op leegstand is voornamelijk het voorkomen van verwaarlozing.  



 2.- 
 
 
 
Eigenaars die een leegstaande woning grondig renoveren zonder 
stedenbouwkundige vergunning zijn op dit moment echter wel belastingplichtig, 
waardoor er een verkeerd signaal wordt gegeven. Daarom werd in de zitting van 
het college van 25 maart 2013 aangegeven om een vrijstellingsmogelijkheid toe te 
voegen voor eigenaars die grondig renoveren zonder stedenbouwkundige 
vergunning. 
In navolging hiervan dienen er richtlijnen vastgesteld te worden voor de toekenning 
van deze vrijstelling blijkens een goedgekeurd renovatiedossier. 
Het reglement werd besproken op het college van 10 juni 2013 en op de algemene 
commissievergadering van 10 juni 2013. 
2. Juridisch kader 
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, 
hierna Decreet grond- en pandenbeleid genoemd; 
3. Adviezen 
Niet van toepassing 
4. Bijkomende motivatie 
Niet van toepassing 
5. Financiële gevolgen 
Minderontvangsten op leegstandheffing door bijkomende vrijstellingen. 
 

BESLUIT eenparig: 
 
Art.1.- De raad hecht goedkeuring aan het reglement renovatiedossier in het kader 
van een vrijstelling van leegstandsheffing. 
Art.2- Voor het bekomen van een renovatiedossier in het kader van een vrijstelling 
van leegstandsheffing dient er aan volgende voorwaarden voldaan te worden: 
1) In het renovatiedossier dient aangetoond te worden dat minimaal 3 van 

onderstaande  werkzaamheden worden uitgevoerd: 
‐ Volledig buitenschrijnwerk vernieuwen 
‐ De volledige dakbedekking vernieuwen 
‐ Vernieuwing van de volledige elektrische installatie (bekabeling, 

zekeringkast, …) 
‐ Vernieuwing van de volledige sanitaire installatie (leidingentracé, 

verwarmingsketel, sanitaire toestellen, …) 
‐ Vernieuwing van de volledige verwarmingsinstallatie (leidingentracé, 

verwarmingsketel, verwarmingstoestellen, …) 
‐ 60 % van de vloerafwerking (chape en vloerbekleding) 
‐ 60 % van de wandafwerking (bepleistering, gyprocafwerking, …) 
‐ 60 % van de plafondafwerking (bepleistering, gyprocafwerking, …) 

 
2) Het renovatiedossier dient volgende zaken te bevatten: 

‐ foto’s vóór, tijdens en indien mogelijk na de renovatiewerken 
‐ grond- en gevelplannen voor en na de renovatiewerken 
‐ eventueel  facturen en/of  samenwerkingsovereenkomsten  
‐ een motivatienota waarin de planning van de werken wordt opgenomen 

Het renovatiedossier dient samen met de aanvraag tot vrijstelling per beveiligde 
zending of per afgifte tegen ontvangstbewijs, bezorgd te worden aan de dienst 
huisvesting. 
Het college doet uitspraak over de aanvraag tot vrijstelling en het renovatiedossier 
binnen de termijn van zestig dagen, ingaande de dag na deze van de betekening 
van de vrijstellingsaanvraag en het renovatiedossier. 
Indien het college niet tijdig een beslissing neemt binnen de voorziene termijn, 
wordt de vrijstelling toegekend 
 
 
 
 
 
 
 



 3.- 
 
Art.3- Afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan Michel Speltincx, 
waarnemend administratief hoofdmedewerker, dienst financiën. 
 

Gedaan in zitting datum als boven. 
 
de secretaris,     de voorzitter, 
(w.g.) W. Hofkens    (w.g.) M-A. Naudts-Coppens 
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