
 

21 december 2021 - 2021_GR_00365 1/4 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

GEMEENTERAAD
Zitting van 21 december 2021
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Marcel Van Looy, raadslid (N-
VA); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan 
Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, 
raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid 
(CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid 
(CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); 
mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid 
(N-VA); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); 
mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer 
Esther-Lynne Uyttendaele; de heer Tamara De Boey; de heer Johan Verhulst, algemeen 
directeur; de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Gwen Merckx, korpschef

Verontschuldigd:
de heer Hasan Bilici, raadslid (Vooruit)
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Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
In zitting van 19 december 2019 heeft de gemeenteraad het reglement op de belasting ter 
bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen 
vastgesteld voor de periode 1 januari 2020 tot 31 december 2025. Dit reglement werd 
gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2020.
Op heden liggen opnieuw twee wijzigingen voor:
- de verhoging van het belastingtarief voor leegstaande en/of verwaarloosde 
gebouwen/woningen/kamers vanaf het vierde aanslagjaar;
- invoeren van een vrijstelling van belasting op leegstand voor panden, in eigendom van één of 
meerdere eigenaars, die geïntegreerd worden in een (her)ontwikkelingsproject.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd het gewijzigde reglement van deze belasting 
goed te keuren.

Juridische grond
Grondwet, artikelen 41, 162 en 170 § 4.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en/of wijzigingen.
Vlaamse Codex Wonen van 2021.
Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.
Reglement inzake de inventarisatie van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die beschouwd 
worden als leegstand, onafgewerkt, verwaarloosd, bouwvallig, ongeschikt, onbewoonbaar of 
onveilig, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 houdende nieuwe vaststelling van het 
reglement op de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, 
gebouwen en woningen.
Gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2020 houdende wijziging van het reglement op de 
belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en 
woningen.

Argumentatie
Leegstandsbestrijding draagt bij aan het bewaren van de kwaliteit van de woningen en de 
woonomgeving, maar ook aan de beschikbaarheid van de woningen. Langdurige leegstaande 
en/of verwaarloosde panden zijn gevoeliger voor vandalisme en verhogen zodoende het 
onveiligheidsgevoel. Woningen die zonder reden langdurig leegstaan dragen ook bij aan de 
schaarste aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen en drijven huur- en verkoopprijzen op. 
Daarom wordt voorgesteld voor de drie verschillende types gebouwen en woningen 
(uitgezonderd gebouwen gelegen in het focusgebied) die langdurig op de gemeentelijke 
inventarissen leegstand, verwaarlozing, onafgewerkt of onveilig staan het belastingtarief te 
verhogen met 100 %. Vanaf de vierde maal dat zij belastbaar zijn, verdubbelt het tarief (zie 
artikel 4 § 2 in bijlage):
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- voor een gebouw en een eengezinswoning vanaf de vierde maal belastbaar: 10.000 EUR;
- voor een andere woning vanaf de vierde maal belastbaar: 8.000 EUR;
- voor een (studenten)kamer vanaf de vierde maal belastbaar: 4.000 EUR.
Voor belastbare gebouwen die voorkomen in de gemeentelijke inventarissen en die gelegen zijn 
in het focusgebied was er vanaf 1 januari 2021 al een vierde, hogere schijf ingevoerd.

De vrijstellingen in het huidige belastingreglement zijn voorzien op het niveau van één pand 
(bijvoorbeeld vrijstelling wegens renovatie of omgevingsvergunning) of eigenaar (bijvoorbeeld 
nieuwe eigenaar). Er wordt geen rekening gehouden met eigenaars die betrokken worden in 
(her)ontwikkelingsprojecten omwille van een maatschappelijk doel of een duurzame 
herbestemming waarin stad/OCMW Sint-Niklaas, omwille van deze doelstelling, ook financieel 
participeert. Bij een verkoop aan stad/OCMW Sint-Niklaas kan de eventuele leegstandbelasting 
van het betreffende aanslagjaar door de stad/OCMW worden overgenomen in de 
verkoopovereenkomst.
Om deze eigenaars positief te motiveren, wordt een vrijstelling voorgesteld:
- op voorwaarde dat het een (her)ontwikkelingsproject betreft met een maatschappelijk doel of 
een duurzame herbestemming met financiële participatie door stad/OCMW Sint-Niklaas;
- de vrijstelling geldt gedurende maximum drie jaar vanaf de datum van principieel akkoord van 
het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de invulling van het project;
- deze vrijstelling geldt voor alle eigenaars met gebouwen/woningen/kamers/bedrijfsruimten 
die deel uitmaken van het projectgebied.
Voor de duidelijkheid worden in het reglement ook de data van ingang van een aantal 
vrijstellingen toegevoegd.

Adviezen
Vergunnen: Gunstig advies.
Economie (ECO): Gunstig advies.
Wonen: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 27 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vooruit, PVDA) en 13 onthoudingen (Vlaams 
Belang, CD&V)

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2022 het gewijzigde reglement op de gemeentebelasting ter 
bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen goed te 
keuren.
Een exemplaar van het reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
Gemeentebelasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten gebouwen 
en woningen in sjabloon website
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Gemeentebelasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen 
en woningen nieuwe versie
Gemeentebelasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen 
en woningen wijzigingen

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


