
BELASTINGREGLEMENT OP HET NIET HEBBEN VAN EEN VERPLICHT 
CONFORMITEITSATTEST VOOR HUURWONINGEN 

Vastgesteld in de gemeenteraad van 17 december 2020 

Artikel 1: Belastbaar voorwerp of belastbaar feit 
§1. Er wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 een belasting gevestigd op woningen 
die niet beschikken over een geldig conformiteitsattest overeenkomstig de verordening 
verplicht conformiteitsattest, met uitzondering van de woningen opgenomen in VIVOO, 
de Vlaamse Inventaris Ongeschiktheid en/of Onbewoonbaarheid. 
§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de 
woning na het verstrijken van een termijn van 6 maanden die ingaat de dag waarop voor 
de woning een geldig conformiteitsattest moest voorliggen overeenkomstig de 
verordening verplicht conformiteitsattest. 
Zolang de woning niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, blijft de belasting 
verschuldigd. 

Artikel 2: Definities 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen; 
2° beveiligde zending: één van de hierna volgende betekeningswijzen: 

a) een aangetekend schrijven; 
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs; 

3° conformiteitsattest: een officieel document dat vaststelt dat de woning voldoet 
aan de minimale veiligheids-, gezondheids- of kwaliteitsnormen, opgelegd door de 
Vlaamse Codex Wonen; 
4° woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor 
de huisvesting van een gezin of alleenstaande; 
5° zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 

a) de volle eigendom; 
b) het recht van opstal of van erfpacht; 
c) het vruchtgebruik. 

Artikel 3: Belastingplichtige
§1. Als belastingplichtige wordt beschouwd de houder van het zakelijk recht van de 
woning waarvoor een geldig conformiteitsattest moest voorliggen overeenkomstig de 
verordening verplicht conformiteitsattest. 
§2. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot 
betaling van de totale belastingschuld. 



Artikel 4: Tarief van de belasting

De belasting bedraagt: 1.000 euro per woning. 
Indien voor de woning geen geldig conformiteitsattest voorligt na een termijn van 12 
maanden, dan bedraagt de belasting: 1.500 euro per woning. 
Indien voor de woning geen geldig conformiteitsattest voorligt na een termijn van 24 
maanden, dan bedraagt de belasting: 3.000 euro per woning. 
Zolang de woning niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, blijft de belasting 
van 3.000 euro per woning jaarlijks verschuldigd. 

Artikel 5: Inkohiering 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 6: Betalingstermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

Artikel 7: Bezwaar 
§1. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
§2. De indiening en de behandeling van het bezwaar gebeurt volgens de bepalingen van 
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
§3. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn 
en, op straffe van verval, ingediend worden binnen een termijn van drie maanden vanaf 
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag. 


