
eNnzegem gemeente
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

een buiten-kans!

21 feb¡uari 2017

Aanwezig de dames en heren:
Voozitter: Stephan Titeca
Burgemeester: Claude Van Marcke
Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,

Johan Delrue, Jolanta Steverlynck-Kokoszko
Gemeenteraadsleden: Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke , Dirk

Ïack, Anne Marie Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Wllly Demeulemeester,
Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Twighi Detavernier, Kim Delbeke,
Amandine Eeckhaut, Tine Temmerman

Zitting van

Aanwezig:

Secretaris:

Verontschuldigd: Gemeenteraadsleden

Sonja Nuyttens

Punt 7. Huisvesting
7.1. Aanpassen reglement van 6 juli 2010 betreffende gemeentelijk register van leegstaande
gebouwen en woningen

De gemeenteraad,

Op grond van volgende ovenrvegingen, zowelfeitelijk als juridisch:
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode stelt de gemeente aan als coördinator
en regisseur van het lokale woonbeleid.
Het iJwenselijk dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare woningen- en
gebouwenbestand optimaal benut wordt.
Op basis van Grond- en Pandendecreet kunnen gemeenten een register van leegstaande woningen
en gebouwen bijhouden.
De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden
worden.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
Het decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot
wonen;
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid artikel 2.2.6 met latere
wijzigingen
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van de provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen;
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Veruvijzend naar volgende eerdere beslissingen:
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 6 juli 2010 houdende goedkeuring reglement
gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 december 2013 houdende goedkeuring gemeentelijk
reglement heffing op leegstaande woningen en gebouwen

Na bespreking
BESLUIT: eenparig

Art. l: Het reglement van 6 juli 2010 houdende goedkeuring reglement gemeentelijk register van
leegstaande gebouwen en woningen wordt aangepast als volgt:

Artikel I Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
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7" administratie: de gemeentelijke dienst huisvesting binnen de cluster
Om gevingsontwikkeling;
2" beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen;
3" gebouw'. elk bebouwd onroerend goed, dat zowel hoofdgebouw als bijgebouwen omvat,
met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1o , van het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten;
4" leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte
niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode
van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met
woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw is deze die
overeenkomt met een voor het gebouw of voor de gedeelten ervan afgeleverde of gedane
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning of melding in de zin van artikel 4.2.1.
en 4.2.2. van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,met latere wijzigingen, of
milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning, met latere wijzigingen. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of
melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding
blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand
aan het vermoeden van leegstand, zoals blijkt uit aangiften, akten of bescheiden. Een
gebouw dat in hoofdzaak heeft gediend voor een economische activiteit, vermeld in artikel
2,2o van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als
leegstand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het
gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar
indien na het slopen van de overige gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke
woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten;
5' woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de
huisvesting van een gezin of alleenstaande;
6'Ieegstaande woning: een woning die gedurende een periode van ten minste 12
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met:
1" hetzij de woonfunctie;
2" hetzij elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en
niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt.
7" leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen,
vermeld in artikel 2.2.6 van het Grond- en Pandenbeleid;
B' Leegstand bij nieuwbouw : een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als een
leegstaand gebouw of een leegstaande woning beschouwd indien dat gebouw of die woning
binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige
vergunning/omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt
overeenkomstig zijn fu nctie;
9" opnamedatum : de datum waarop het gebouw of de woning voor de eerste maal in het
leegstandsregister wordt opgenomen ;

10" verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf
maanden vanaf de opnamedatum, zolang het gebouw of de woning niet uit het
leegstandsregister is geschrapt;
11' zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: de volle
eigendom, het recht van opstal of van erfpacht, het vruchtgebruik;
12" beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: een aangetekende
zending, een afgifte tegen ontvangsbewijs of elke ander door de Vlaamse Regering
toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van de kennisgeving met zekerheid kan
worden vastgesteld.

Artikel 2: Leegstandsregister
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De administratie houdt een leegstandsregister bij. Het leegstandsregister bestaat uit twee
afzonderl ijke inventarissen :

1' een inventaris "leegstaande gebouwen";
2" een inventaris "leegstaande woningen";
Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, wordt niet
opgenomen in het leegstandsregister

ln elke inventaris worden minimaal de volgende gegevens opgenomen:
1' het adres van het leegstaand gebouw of woning;
2" de kadastrale gegevens van het leegstaand gebouw of de leegstaande woning;
3" de identiteit en het adres van de zakelijk gerechtigde;
4" het nummer en de datum van de administratieve akte, vermeld in artikel 3;
5'de indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname;
6" eventueel, de datum van de indiening van een beroep overeenkomstig artikel 4, en de
datum en de aard van de beslissing in beroep;

via d+applieatie die het departement daarveer ter besehikking stelt,

Artikel 3: Registratie van leegstand
De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstand
belaste personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden,
vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het
leegstandsregister aan de hand van een genummerde administratieve akte, waarbij een
fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen die de
leegstand staven, gevoegd worden. De datum van de administratieve akte geldt als de
datum van de vaststelling van de leegstand en geldt als opnamedatum.

De leegstand wordt beoordeeld op basis van één of meerdere objectieve indicaties zoals
vemeld in de volgende lijst:
- de onmogelijkheid om het gebouw te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde

toegang;
- het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als "te huur" of "te koop";
- het ontbreken van aansluitingen op de nutsvoorzieningen;
- een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig

de functie van het gebouw kan worden uitgesloten;
- de vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het

Wetboek van de lnkomstenbelasting 1992;
- het ontbreken van een inschrijving in de bevolkingsregister op het adres van de woning

of van een aangifte als tweede verblijf.

minimaal twaalf epeenvelgende maanden aanheudt, veert de adminiskatie een tweede
eentrele-uit
De administratieve akte; vermeld in het eerste lid-bevat als besluit de-beslissing tet epname
in het leegstandsregister, De datum van de administratieve akte geldt als de datum van de
@
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Met het eeg ep de aetualisering van het leegstandsregister erganiseert elke gemeente
minimaal jaarlijks een algemene eentrele van de gebeuwen en de weningen waarveer een

Artikel 4: Kennisgeving van registratie.
De zakelijk gerechtigden worden per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing
tot opname in het leegstandsregister. De kennisgeving omvat :

- de administratieve akte met inbegrip van het beschrijvend verslag
- informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister
- informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het

leegstandsregister
- informatie over de mogelijkheden tot schrapping uit het leegstandsregister

Artikel 5: Beroep tegen registratie
$1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van
het schrijven, vermeld in artikel 4, kan de zakelijk gerechtigde bij het college van
burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het
leegstandsregister. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend. Dit beroepschrift,
moet ondertekend zijn en bevat minimaal de volgende gegevens:
1. de identiteit en het adres van de indiener;
2. de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het

gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft;
3. de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het

leegstandsregister ten onrechte is gebeurd. De vaststelling van de leegstand kan
betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed..

Als datum van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd.

Als het beroepschrift wordt ingediend door een persoon die optreedt namens de zakelijk
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging,
tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als
advocaat-stagiair.
De indiener voegt bij het beroepschrift de overtuigingsstukken die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener gebundeld en op een bijgevoegde inventaris
opgenomen.
$2 Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend
beroepschrift ingediend worden waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken
beschouwd wordt.

$3. De beroepsinstantie registreert elk inkomend beroepschrift in het leegstandsregister en
meldt de ontvangst ervan aan de indiener van het beroepschrift.

$4. De beroepsinstantie toetst de ontvankelijkheid van het beroepschrift. Het beroepschrift
is alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen:
1. het beroepschrift is te laat ingediend of niet ingediend overeenkomstig de bepalingen

van artikel 1;

2. het beroepschrift gaat niet uit van een zakelijk gerechtigde
3. het beroepschrift is niet ondertekend.

$5. Als de beroepsinstantie vaststelt dat het beroepschrift onontvankelijk is, deelt ze dat aan
de indiener mee met de vermelding dat de procedure als afgehandeld beschouwd wordt.

$6. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften
op stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling, of met een
feitenonderzoek, dat uitgevoerd wordt door een met opsporing van leegstaande gebouwen
en woningen belaste ambtenaar. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang
tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.
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$7. Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het beroep en
betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen,
ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per
beveiligde zending betekend.
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het
eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen
aanleiding geven tot een nieuwe beslissing tot opname in het leegstandsregister
$8. lndien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het
beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de
gemeentelijke administratie het gebouw of de woning in het leegstandregister op vanaf de
datum van de vaststelling van de leegstand.
Het college van burgemeester en schepenen kan de bevoegdheden, vermeld in dit artikel,
delegeren aan één of meer personeelsleden van de gemeente.

Artikel 6: Schrapping uit het leegstandsregister.
$1. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde
bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie,
vermeld in artikel l$4, aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes
opeenvolgende maanden. De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending
overeenkomstig de functie.
Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde
bewijst dat deze woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende
maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie, vermeld in artikel 1,6.
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie,
Het effectief gebruik zal blijken uit de inschrijvingen in de bevolkingsregisters of
desgevallend na een onderzoek ter plaatse

$2. Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde een
gemotiveerd verzoek aan de administratie, via beveiligde zending.
De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het leegstandsregister en
neemt een beslissing binnen een termijn van orde van twee maanden na ontvangst van het
verzoek. De administratie brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een
aangetekende brief of met een efektronisch beveiligde zending.

Art.2: Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.

Art 3. Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het gemeentedecreet van 5 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens
Secretaris

Sonja

Stephan Titeca
Voorzitter

Voor eenslu ide nd afschrift
Anzegem, 27 februari 2017
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