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38 31. BELASTING OP DE ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN
wooNGEBIED EN ONBEBOUWDE KAVELS, PALENDE AAN EEN
OPENBARE WEG DIE VOLDOENDE IS UITGERUST

Aanleiding

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
20t9. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025.

Turidische grond, toepasselijke regelgeving

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OL7, artikel 40 53 en 4I, 74o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van 22 december 2Ot7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belasti n g bevoegd heid va n de geineenteraad betreft ;
De Grondwet, artikel 770 $4;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
De omzendbrief KB/ABB 2079/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 18
december 2018;
Op voorstel van college van burger4eester en schepenen.

Feiten, context en argumentatÍe

Aangezien de gemeente het wenselijk acht om potentiële woonlocaties vrij te maken en om
grondspeculaties tegen te gaan en om realiseerbare onbebouwde percelen te activeren in de
gemeente.
De activeringsheffing laat de gemeente toe om de eigenaars van die percelen-kavels daartoe aan
te sporen.
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De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laetr' Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&v stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Plaa:ke 9radt
Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Belastbare grondslag

Artikel 1

Met ingang van 1januari2020 vooreen periode eindigend op 31 december2025 wordt een
jaarlijkse belasting geheven op de onbebouwde bouwgronden in gebieden, bestemd voor wonen
volgens het plannenregister en palende aan een openbare weg of na definitieve overdracht bij
nieuwe wegenis, die voldoende is uitgerust.
Als minimale weguitrusting wordt beschouwd: een met duurzame materialen verharde weg,
voorzien van een elektriciteitsnet.

Artikel 2
Als bebouwde bouwgronden of kavels worden beschouwd: bouwgronden of kavels bebouwd
overeenkomstig omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, alsmede de bouwgronden
of kavels waarop ingevolge een verleende omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen de bouwwerken werden aangevat op 1 januari van het aanslagjaar en in de loop van
dat aanslagjaar een normale afwerking kennen.

Artikel 3
Het raadsbesluit vervangt het bestaand belastingreglement betreffende de belasting op de
onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 18 december 2018.

De Belastingplichtige

Artikel 4
De belasting bezwaart het eigendom en is verschuldigd hetzij door de eigenaar op 1 januari van
het aanslagjaar, hetzij door de ertpachthouder of de opstalhouder.
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Berekening van de heffing

Artikel 5
Het aanslagbedrag wordt vastgesteld op € 25,00 per strekkende meter lengte van de het deel van
de bouwgrond of kavel palende gemeten aan de voldoende uitgeruste weg, binnen een gebied
bestemd voor wonen. Elk gedeelte van een meter wordt als volle meter beschouwd.
De minimumaanslag bedraagt € 250,00 per bouwgrond of kavel.

Indien de eigenaar(s) meerdere percelen bezit, wordt de aanslag per perceel met € 150,00
verhoogd.

Wanneer een bouwgrond of Kavel paalt aan twee of meer straten, zal het grootste aantal
strekkende meter lengte van de bouwgrond of kavel langs een van die straten als grondslag van de
belastingberekening in aanmerking komen.

Indien het een hoekperceel betreft, wordt het grootste aantal strekkende meter lengte van de
bouwgrond of kavel langs een van die straten in aanmerking genomen, vermeerderd met de helft
van de afgesneden of afgeronde hoek.

Aanmelding

Artikel 6
De belastingplichtige is gehouden voor 1 oktober van het aanslagjaar spontaan aangifte te doen op
een daartoe voorbestemd formulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de
gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de 3e
werkdag die volgt op de datum van de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met:

10 o/o bij een eerste overtreding;
tOO o/o, 2OO o/o bij respectievelijk een tweede en derde overtreding, met dien verstande dat
een correcte aangÍfte gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van de
belastingplichtige volledig herstelt.

Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd

Schrapping

Artikel 7
Belastingontheffing zal verleend worden aan de belastingplichtige die, alhoewel de bouwwerken
niet zijn aangevat op 1 januari van het aanslagjaar, het bewijs voorlegt dat hij ten laatste op 31
december van het aanslagjaar, op de belaste bouwgrond of kdvel bouwwerken bestemd voor
bewoning onder dak heeft gebracht.
Hij dient hiertoe een verzoekschrift met de nodige bewijsstukken aan het college van burgemeester
en schepenen te zenden, uiterlijk op 15 februari van het jaar volgend op het aanslagjaar.

Vrijstelling

Artikel 8
Enkel de vrijstellingen en ontheffingen opgenomen in dit belastingreglement zijn van toepassing
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Van de belasting zijn vrijgesteld

1) Er wordt een vrijstelling van de heffing verleend gedurende een periode van 2 jaar vanaf het
moment van overdracht van het zakelijk recht en dit aan de belastingplichtige die minder
dan 2 jaar houder is van het zakelijk recht van de grond. Dit dient aangetoond te worden
door het aankoopbewijs van de grond.

Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten aan:
. vennootschappen waarin de vroegere houder van het zakelijk recht participeert,

rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 1OVo van het aandeelhouderschap;
. vzw's waar de houder van het zakelijk recht lid van is;
r bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij ingeval van overdracht bij

ertopvolgi ng of testament.

2) De eioenaar(s) van één enkele onbebouwde bouwgrond of kavel, dat het enige onroerend
goed is van de eigenaar(s). Deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf
kalenderjaren die volgen op de verwerving van het goed. Dit dient aangetoond te worden
door de lijst van eigendommen voor te leggen zoals het uittreksel van de te betalen
grondlasten van het aanslagjaar en hèt aankoopbewijs van de grond.

3) De Viaamse Maatschappij voor Sociaai Wonen en cie cioor hen erkencie sociaie huisvestings-
maatschappijen.

4) De verkavelaar(s), indien de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden geen
werken omvat, en dit gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin de
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werd toegekend.

5) De verkavelaar(s), indien de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werken
omvat. Dit gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin het attest van het college van
burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat alle in de omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd of dat voor de
uitvoering van de lasten een afdoende financiële waarborg is gestort in handen van de
financieel beheerder of in zijn voordeel op onherroepelijke wijze door een bankinstelling is
verleend.

6) De ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten laste.
Ook deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de
verwerving van het goed. Dit dient aangetoond te worden door het aankoopbewijs van de
grond.

7) De percelen die, ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht of verhuring zonder
winstoogmerk, niet voor bebouwing kunnen worden bestemd. Dit dient aangetoond te
worden door de aanmelding op de grondenbank, een huurcontract of andere.

8) Ingevolge een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals
de beperkte omvang van het perceel, of haar ligging, vorm of fysieke toestand.

Slotbepalingen

Artikel 9
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake,
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 11
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2077 en latere wijzigingen.
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De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OI7 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get, Eddy Moens
Voorzitter

donderdag 19

Ha ndteken i ng CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester d

Voor eensluidend uittreksel :
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