BELASTINGREGLEMENT OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN
DEEL 1: ALGEMEEN
ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP
Er wordt voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een jaarlijkse belasting gevestigd op woningen en
gebouwen die op 1 januari van het aanslagjaar minimum 12 opeenvolgende maanden opgenomen zijn
op het gemeentelijk leegstandsregister.
ARTIKEL 2: DEFINITIES
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Woning:
Elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een
gezin of alleenstaande.
2. Gebouw:
Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat met
uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten.
3. Kamer: een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en
waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel
uitmaakt.
4. Leegstandsregister:
Het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen dat opgemaakt wordt als
een digitaal bestand, conform de technische richtlijnen van het departement ruimtelijke
ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed.
5. Leegstaande woning:
Woning die gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend
wordt in overeenstemming met hetzij de woonfunctie, hetzij elke andere door de Vlaamse
regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met
zich mee brengt.
6. 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.
7. Functie van het gebouw:
- functie die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan
afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning,
- functie die overeenkomt met een melding in de zin van artikel 94 van het decreet
ruimtelijke ordening,
- functie die overeenkomt met een milieuvergunning of melding in de zin van het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.
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Indien de functie niet blijkt uit een vergunning of melding, wordt deze functie afgeleid uit het
gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand.
8. 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 in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt
overeenkomstig zijn functie.
9. Beschrijvend verslag:
Een opsomming van de elementen die het vermoeden van leegstand staven. Dit beschrijvend
verslag is opgenomen in de administratieve akte.
10. Eigenaar:
De houder van een van volgende zakelijke rechten: de volle eigendom, het recht van opstal,
het recht van erfpacht of het vruchtgebruik
11. Belastbaar:
Een woning of gebouw is belastbaar als er volgens het belastingreglement een belasting kan
worden opgelegd en/of een vrijstelling van belasting kan worden toegekend.

DEEL 2: HET LEEGSTANDSREGISTER
ARTIKEL 3: OPNAME IN HET LEEGSTANDSREGISTER
De administratie maakt een inventaris op van:
- leegstaande gebouwen
- leegstaande woningen
Beide inventarissen worden ondergebracht in het leegstandsregister.
De administratie beoordeelt de leegstand van een gebouw of een woning aan de hand van objectieve
indicaties zoals vermeld in de volgende niet-limitatieve 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 nutsvoorzieningen;
- een dermate laag verbruik van de nutsvoorziening 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 Inkomstenbelastingen 1992;
- het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning of het
ontbreken van een aangifte van een tweede verblijf.
Een leegstaande woning of een leegstaand gebouw wordt opgenomen in het leegstandsregister aan de
hand van een genummerde administratieve akte die het beschrijvend verslag omvat. Het dossier omvat
tevens een fotoreportage en een controleverslag, die ter inzage zijn van de belastingplichtige.
De datum van de administratieve akte geldt als de datum van de vaststelling van de leegstand en geldt
als opnamedatum in het leegstandsregister.
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ARTIKEL 4: OPENBAARHEID
Het leegstandsregister vormt een bestuursdocument overeenkomstig artikel 3, 4°, van het decreet van
26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en is als dusdanig toegankelijk voor het
publiek.
ARTIKEL 5: KENNISGEVING VAN OPNAME IN HET LEEGSTANDSREGISTER
De gemeente stelt de eigenaars per aangetekende zending in kennis van de beslissing tot opname van
woningen en gebouwen in het leegstandsregister. Deze kennisgeving bevat:
- de administratieve akte die het beschrijvend verslag omvat;
- dit belastingreglement;
- informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het leegstandsregister.
ARTIKEL 6: BEROEP TEGEN OPNAME IN HET LEEGSTANDSREGISTER
Een eigenaar kan beroep indienen tegen de opname in het leegstandsregister bij het college van
burgemeester en schepenen. Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid, schriftelijk worden
ingediend en gemotiveerd binnen een termijn van dertig kalenderdagen, ingaand de dag na de
verzending van de kennisgeving vermeld in artikel 5.
Het beroepschrift kan worden ingediend via e-mail, per post of via elektronische weg andere dan email zodra het daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking wordt gesteld door het
stadsbestuur.
Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid gedagtekend worden en minimaal de
volgende gegevens bevatten:
- de identiteit en het adres van de indiener;
- het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning waarop het
beroepschrift betrekking heeft;
- de motivatie van het beroep;
- een of meer bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de voorwaarden voor
leegstand, met dien verstande dat de vaststelling van de leegstand betwist kan worden met alle
bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed.
Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend of aanvullend
beroepschrift ingediend worden.
De beroepsinstantie registreert elk inkomend beroepschrift in het leegstandsregister en meldt de
ontvangst en de ontvankelijkheid ervan aan de indiener van het beroepschrift.
Als de beroepsinstantie vaststelt dat het beroepsschrift onontvankelijk is deelt ze dat aan de indiener
mee met de vermelding dat de procedure als afgehandeld wordt beschouwd.
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing binnen een termijn van negentig
dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per
aangetekende zending verstuurd.
Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot het pand geweigerd of verhinderd wordt
voor het feitenonderzoek.
Als het college het beroep tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister gegrond acht, of
nalaat om tijdig kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen
aanleiding geven tot een nieuwe beslissing tot opname in het leegstandsregister.
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Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep van de
eigenaar onontvankelijk of ongegrond is, neemt de gemeentelijke administratie het gebouw of de
woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van de vaststelling van de leegstand.
ARTIKEL 7: SCHRAPPING UIT HET LEEGSTANDSREGISTER
Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een eigenaar bewijst dat meer dan de helft
van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie aangewend wordt gedurende een termijn van
ten minste zes opeenvolgende maanden.
Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een eigenaar bewijst dat deze woning
gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt in
overeenstemming met de functie.
De beheerder van het leegstandsregister vermeldt als datum van schrapping de eerste dag van de
aanwending overeenkomstig de functie.
Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de eigenaar een gemotiveerd verzoek aan de
administratie op dezelfde wijze als voor de indiening van een beroepschrift tegen de opname in het
leegstandsregister.
De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het leegstandsregister en neemt een
beslissing binnen een termijn van twee maanden na de ontvangst van het verzoek.
De administratie brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een aangetekende brief.
Tegen de beslissing tot weigering van schrapping kan de eigenaar beroep aantekenen volgens de
procedure bepaald in artikel 6.

DEEL 3: DE BELASTING OP DE LEEGSTAANDE WONINGEN OF GEBOUWEN
ARTIKEL 8: TARIEF EN BEREKENING
De belasting is verschuldigd voor woningen en gebouwen die op 1 januari van het aanslagjaar
minimum 12 opeenvolgende maanden opgenomen zijn op het leegstandsregister.
Het basisbedrag van de belasting bedraagt:
- 2400 EUR per woning/gebouw
- 600 EUR per kamer
De eerste keer dat een woning of gebouw belastbaar wordt na opname op het leegstandsregister zal de
belasting als volgt berekend worden:
Basisbedrag van de belasting × X/12
Waarbij X = het aantal maanden op het register, tellend vanaf de maand na opname op het
leegstandsregister.
Vanaf het tweede belastbaar jaar voor dezelfde eigenaar en hetzelfde pand wordt de belasting als volgt
berekend:
Basisbedrag × Y
Waarbij Y = het aantal keren dat de woning of het gebouw op 1 januari belastbaar is, onder dezelfde
eigenaar, met een maximum van 5.
De jaarlijkse verhoging van de aanslagvoet (door vermenigvuldiging met Y) geldt zolang eenzelfde
woning of gebouw belastbaar is en de eigenaar ongewijzigd is gebleven. Wijzigt de eigenaar dan
wordt de belasting het eerste belastbare jaar voor die eigenaar berekend met Y = 1.
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ARTIKEL 9: BELASTINGPLICHTIGE
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de woning of het gebouw op 1 januari van het
aanslagjaar.
De belasting wordt steeds gevestigd in verhouding tot het aandeel van elk van de belastingplichtigen
in de woning of het gebouw indien er meerdere eigenaars zijn.
ARTIKEL 10: VRIJSTELLINGEN
Om aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling dient de vrijstelling steeds tijdig via het
inlichtingenformulier te worden aangevraagd.
Een vrijstelling wordt telkens voor één aanslagjaar toegekend. Indien men zich volgens het reglement
meerdere aanslagjaren kan beroepen op dezelfde vrijstellingsgrond, moet de vrijstelling, indien
gewenst, elk aanslagjaar opnieuw aangevraagd worden. Bij elke aanvraag zal beoordeeld worden of
aan de voorwaarde voor vrijstelling voldaan is. De belastingplichtige wordt schriftelijk in kennis
gesteld of hij al dan niet recht heeft op de gevraagde vrijstelling.
Als een vrijstelling wordt toegekend, blijft de woning of het gebouw op het register staan, maar moet
de belasting niet betaald worden.
Van de belasting zijn vrijgesteld:
1. De nieuwe eigenaar gedurende één aanslagjaar, na het verlijden van de authentieke akte.
De vrijstelling geldt niet indien de nieuwe eigenaar:
- een vennootschap of vereniging is waarin de vorige zakelijk gerechtigde rechtstreeks of
onrechtstreeks participeert;
OF
- bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad van de vorige zakelijke gerechtigde,
tenzij ingeval van overdracht bij erfopvolging of testament.

2. De eigenaar die een ontvankelijke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de
betrokken woning of het gebouw heeft ingediend, in het eerste of het tweede aanslagjaar
volgend op de aanvraag.
Dezelfde eigenaar kan maximaal twee keer beroep doen op deze vrijstelling, voor dezelfde
woning of hetzelfde gebouw, op voorwaarde dat het de tweede keer een nieuwe aanvraag
betreft.
3. De eigenaar die een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indient voor de
betrokken woning of het gebouw in overeenstemming met de stedenbouwkundige
voorschriften en brandveiligheidsvoorschriften en 4 maanden na het indienen onafhankelijk
van zijn/haar wil geen definitieve stedenbouwkundige vergunning heeft gekregen. Per
ingediende bouwaanvraag kan eenmalig beroep gedaan worden op deze vrijstelling, in het
eerste of het tweede aanslagjaar volgend op de bouwaanvraag.
4. De eigenaar van de woning of het gebouw waarvoor een niet-vervallen stedenbouwkundige
vergunning is uitgereikt en de werken gestart zijn met het oog op het beëindigen van de
belastbare toestand. Deze vrijstelling kan eenmalig aangevraagd worden door eenzelfde
eigenaar voor dezelfde woning of hetzelfde gebouw, voor het aanslagjaar volgend op de
datum van de start der werken zoals doorgegeven aan de stedelijke diensten volgens de
voorgeschreven procedure.
Controle van de voortgang van de werken ter plaatse is mogelijk.
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5. De eigenaar van de woning of het gebouw waarvoor niet vergunningsplichtige werken worden
uitgevoerd met het oog op het beëindigen van de belastbare toestand.
Deze vrijstelling kan eenmalig aangevraagd worden door eenzelfde eigenaar voor dezelfde
woning of hetzelfde gebouw, voor het aanslagjaar volgend op de start van de werken.
De eigenaar dient een gedetailleerd renovatieschema voor te leggen waaruit blijkt welke
werken in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar werden uitgevoerd.
Het gedetailleerd renovatieschema dient de volgende stukken te bevatten:
- De aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van de werkzaamheden;
- Een volledige opsomming en korte beschrijving van de uitgevoerde werken;
- Facturen van reeds uitgevoerde werken in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar en/of
facturen van aangekochte materialen;
- Een fotoreportage van de reeds uitgevoerde werken.
Controle van de voortgang van de werken ter plaatse is mogelijk.
De vrijstellingen 4 en 5 kunnen niet cumulatief of na elkaar toegepast worden door eenzelfde
eigenaar voor dezelfde woning of hetzelfde gebouw.
6. De eigenaar waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke
beslissing op basis van het burgerlijk wetboek, gedurende twee aanslagjaren.
7. De eigenaar die om medische of psychische redenen in een zorginstelling of
ouderenvoorziening of in het kader van mantelzorg elders verblijft, voor zover de eigenaar in
de betrokken woning het laatst gedomicilieerd was. Deze vrijstelling kan maximum twee
aanslagjaren toegekend worden, op voorwaarde dat de eigenaar gedurende deze periode in de
onmogelijkheid verkeert om ter plaatse te wonen omwille van bovenstaande redenen.
8. De eigenaar van de woning of het gebouw dat in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar
minimum voor een periode van 9 maanden (al dan niet aaneensluitend) ter beschikking werd
gesteld van een tijdelijk, publiek toegankelijk (socio-) cultureel initiatief of voor een pop-up
handels- of horecazaak op voorwaarde dat deze correct aangemeld werd bij de stad en aan de
wettelijke vereisten voldeed. Binnen de 9 maanden wordt zowel de voorbereiding als de
effectieve activiteit of uitbating begrepen.
Op deze vrijstelling kan maximaal 2 aanslagjaren beroep worden gedaan.
De ingebruikname als pop-up of (socio-) cultureel initiatief dient ook telkens door de eigenaar
voorafgaandelijk schriftelijk gemeld te worden aan de dienst eigendomsbelasting om later
gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling.
9. De eigenaar van de woning of het gebouw dat in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar
minimum voor een periode van 9 maanden (al dan niet aaneensluitend) gebruikt wordt voor
bewaking door bewoning, wat bewezen kan worden door middel van een contract.
Op deze vrijstelling kan maximaal 2 aanslagjaren beroep worden gedaan.
10. De eigenaar van de woning of het gebouw dat het voorwerp uitmaakt van een contract met een
sociaal verhuurkantoor. Op deze vrijstelling kan men zich beroepen vanaf het aanslagjaar
volgend op het afsluiten van het contract tot aan de voorwaarden voldaan is om het pand te
schrappen van het leegstandsregister of tot het einde van het contract.
11. De eigenaar van de woning die gebruikt wordt voor het uitoefenen van een beroep in de
dienstverlenende sector, op voorwaarde dat
- er geen structurele wijzigingen aan de woning worden uitgevoerd, zodat de woning
meteen terug gebruikt kan worden voor haar eigenlijke functie, namelijk wonen.
EN
- de woning effectief gebruikt wordt voor het uitoefenen van een beroep in de
dienstverlenende sector. Het louter hebben van een inschrijving in Kruispuntbank
Ondernemingen geeft geen recht op deze vrijstelling.
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Deze voorwaarden kunnen ter plaatse worden gecontroleerd.
12. De eigenaar van de woning gelegen boven een gebouw, op voorwaarde dat:
- er geen afzonderlijke toegang is naar de woning(en);
EN
- de afzonderlijke toegang niet verwijderd werd zonder stedenbouwkundige vergunning.
Op deze vrijstelling kan maximaal twee aanslagjaren beroep worden gedaan.
13. De eigenaar van de woning of het gebouw dat deel uitmaakt van een sociaal woonproject
aangemeld bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen conform artikel 5 en 6 van het
besluit van de Vlaamse regering van 25 oktober 2013 houdende de procedure voor de
planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten.
Er kan op de vrijstelling beroep gedaan worden tot de realisatie van het sociaal woonproject
voltooid is.
14. De eigenaar van de woning of het gebouw onder sociaal beheersrecht van de gemeente, het
OCMW of een sociale woonorganisatie, zoals bedoeld in artikel 90 van het decreet houdende
de Vlaamse Wooncode. Op deze vrijstelling kan men zich beroepen vanaf het aanslagjaar
volgend op de beslissing door het bevoegde orgaan tot sociaal beheer en zolang het sociaal
beheer duurt.
15. De eigenaar van de woning of het gebouw gelegen binnen een bij koninklijk besluit
goedgekeurd onteigeningsplan.
16. De eigenaar van de woning of het gebouw waarvoor een beschermingsaanvraag als monument
werd ingediend. Op deze vrijstelling kan men zich beroepen vanaf het aanslagjaar volgend op
het indienen van de aanvraag tot en met het aanslagjaar volgend op de beslissing.
17. De eigenaar van de woning of het gebouw dat vernield of beschadigd werd ten gevolge van
brand, ontploffing of een ramp veroorzaakt door natuurlijke elementen. Op deze vrijstelling
kan men zich beroepen gedurende twee aanslagjaren volgend op de ramp.
18. De eigenaar die geen einde kan stellen aan de belastbare toestand ingevolge een vreemde
oorzaak die de eigenaars niet kan worden toegerekend.
ARTIKEL 11: WIJZE VAN INNING
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen
twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
ARTIKEL 12: MELDINGSPLICHTEN
ARTIKEL 12.1: INLICHTINGEN
De belastingplichtigen ontvangen jaarlijks een inlichtingenformulier.
Het inlichtingenformulier moet volledig ingevuld en ondertekend door de belastingplichtige,
aangevuld met bewijsstukken, teruggestuurd worden binnen de twee maanden na de verzenddatum
ervan:
- bij aanvraag van een vrijstelling;
- in geval van verkoop;
- bij aanvraag tot schrapping uit het leegstandsregister.
Het inlichtingenformulier kan via één van de volgende kanalen worden ingediend:
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-

e-mail: eigendomsbelasting@stad.antwerpen.be;
fax: 03/338 85 67;
post: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;
elektronische weg andere dan e-mail zodra het daartoe vereiste elektronische platform ter
beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur.

ARTIKEL 12.2: VERPLICHTINGEN VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS
In voorkomend geval stelt de instrumenterende ambtenaar/notaris de verkrijger van het volle
eigendomsrecht, of van een recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik, voorafgaand aan de
overdracht in kennis van de opname van het goed in het leegstandsregister.
De notaris stelt de gemeentelijke administratie binnen de twee maanden na het verlijden van de
authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht, de datum ervan, en de identiteitsgegevens
van de nieuwe eigenaar.
ARTIKEL 13: ADMINISTRATIEVE GELDBOETE
Een administratieve geldboete van 250 EUR wordt opgelegd:
- indien een meldingsplicht aan de stad Antwerpen, zoals bepaald in artikel 12, niet wordt
gerespecteerd;
- in geval van weigering om mee te werken aan een fiscale controle;
- in geval van weigering om boeken of bescheiden voor te leggen.
De administratieve boete kan ook opgelegd worden aan een derde, niet-belastingplichtige.
De administratieve geldboete wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De administratieve geldboete moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
ARTIKEL 14: BEZWAARPROCEDURE
De belastingschuldige of zijn volmachthouder kan bezwaar indienen tegen deze belasting en de
administratieve geldboetes voorzien in dit reglement bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Het bezwaarschrift samen met alle dienstige stukken kan via één van de volgende kanalen worden
ingediend:
- e-mail: bezwaren@stad.antwerpen.be;
- fax: 03/338 85 67;
- post: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;
- elektronische weg andere dan e-mail indien het daartoe vereiste elektronische platform ter
beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur.
ARTIKEL 15: OVERGANGSBEPALINGEN
Belastbaar tijdstip en berekening
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Woningen/gebouwen die door de stad reeds werden opgenomen op het gemeentelijk leegstandsregister
voor de inwerkingtreding van dit reglement op 1 januari 2016, blijven opgenomen op het
leegstandsregister met behoud van de oorspronkelijke opnamedatum.
Indien deze woningen/gebouwen op 1 januari 2017 nog voorkomen op het leegstandsregister worden
deze op dat moment belastbaar. De belasting zal als volgt worden berekend:
Basisbedrag × X/12 × Y, waarbij
X = het aantal maanden op het register tellend vanaf de maand volgend op de verjaring van de
opnamedatum op het leegstandsregister in 2015 of vanaf de maand volgend op de opnamedatum in
2015.
Y start op 2, tenzij de opname op het leegstandsregister gebeurd is in 2015 of er een nieuwe eigenaar
is op 1 januari 2017, dan start Y op 1.
Wanneer Y start op 2 zal Y ook voor de volgende aanslagjaren telkens met 1 verhoogd worden, zodat
Y = aantal keren dat de woning of het gebouw goed op 1 januari belastbaar is + 1, eveneens met een
maximum van 5.
Vrijstellingen
De verworven vrijstellingen onder de voorgaande reglementering blijven behouden voor dezelfde
eigenaar en dezelfde woning of hetzelfde gebouw, met dien verstande dat het aantal reeds vrijgestelde
belastbare aanslagjaren wordt verrekend met de belastbare aanslagjaren waarvoor onder het nieuwe
reglement op dezelfde of gelijkaardige grond vrijstelling kan verkregen worden. Een verworven
vrijstelling kan op basis van dezelfde of gelijkaardige grond niet opnieuw worden aangevraagd door
dezelfde eigenaar voor dezelfde woning of hetzelfde gebouw op basis van het nieuwe
belastingreglement.
ARTIKEL 16
Dit belastingreglement vervangt vanaf 1 januari 2016 het voorgaande belastingreglement op de
leegstaande woningen of gebouwen.
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