
REGLEMENT OP DE REGISTRATIE VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN 
GEBOUWEN EN HET BELASTINGREGLEMENT OP DE REGISTRATIE VAN 

LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN

Artikel 1 - Begrippen

a. administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het college van burgemeester en 
schepenen wordt belast met het beheer van het register bedoeld in artikel 2;

b. college: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oosterzele;

c. decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid en latere wijzigingen.

d. woning: elk bebouwd onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van één 
gezin of één alleenstaande, waarin zich geen andere woningen bevinden, met inbegrip van kamers.

e. kamer: een woning waarin één of meer van volgende voorzieningen ontbreken: wc, bad of douche, 
kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt:

f. gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het 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;

g. opnamedatum: de datum waarop de woning of het gebouw voor de eerste maal in de inventaris 
wordt opgenomen of, zolang de woning of het gebouw niet uit de inventaris is geschrapt, het 
ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van 
eerste inschrijving;

h. vergunningsplichtige werken: werken waarvoor volgens artikel 4.2.1. van de VCRO een 
omgevingsvergunning moet worden aangevraagd en waarvoor de leegstand verantwoord is;

i. beveiligde zending: een (elektronisch) aangetekende zending of een afgifte tegen ontvangstbewijs;

j. renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota die door de administratie 
wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen:

a. een overzicht van de verschillende werken zonder vergunningsplicht, waarbij het minstens 
gaat over (een of meerdere van) volgende werken (geen limitatieve opsomming):

i. volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak;

ii. weren van vocht uit de muren d.m.v. inspuiting of onderkapping;

iii. vernieuwen van ramen en buitendeuren (eventueel samen met rolluiken);

iv. installeren of volledig vernieuwen van sanitaire inrichting (badkamer, wc, 
douche…);

v. installeren of volledig vernieuwen van nutsleidingen;

vi. aansluiting aan het openbaar rioleringsnet als geen aansluiting aanwezig is;



vii. vernieuwen van een of meer gevels

b. een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal twee jaar 
een woning bewoonbaar wordt gemaakt of het gebouw overeenkomstig de functie wordt 
gebruikt;

c. bestekken en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken;

d. fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren onderdelen;

e. indien van toepassing een akkoord van de mede-eigenaars.

1. INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN 

Artikel 2 - Inventaris en administratieve akte

§1. De administratie houdt een leegstandsregister bij, op basis van twee afzonderlijke lijsten:

- een lijst met leegstaande woningen;

- een lijst met leegstaande gebouwen.

Deze bevatten minimum volgende gegevens: reden van de opname in het register, adres, 
kadastrale ligging, kadastrale omschrijving, naam en adres van de houder van het zakelijk 
recht, de datum van administratieve akte, de opnamedatum en de begin- en einddatum van 
vrijstelling.

§2. De administratie is bevoegd om de leegstand van een woning en/of gebouw op te sporen en 
in een administratieve akte vast te stellen.

§3. De administratieve akte vermeldt minimum:

- de identificatiegegevens van het onderzoek: het dossiernummer, de naam van de 
ambtenaar van de administratie die de technische vaststellingen heeft gedaan en het 
adres van de afdeling of de gemeentelijke administratieve overheid waartoe hij 
behoort;

- de identificatiegegevens van de woning en/of het gebouw: het adres, de kadastrale 
ligging en de kadastrale omschrijving;

- het technisch verslag;

- de datum van de administratieve akte;

- de plaats van de kennisgeving van de administratieve akte.

§4. De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van



leegstaande gebouwen en woningen belaste ambtenaren 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.

Artikel 3 – Definities van leegstand

§1. Een woning wordt als leegstaand beschouwd als de woning gedurende ten minste 12 
opeenvolgende maanden niet effectief wordt gebruikt in overeenstemming met de 
woonfunctie.

§2. Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd als meer dan de helft van de totale 
vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend 
gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Daarbij 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 
gedeelten daarvan afgeleverde of gedane omgevingsvergunning of melding in de zin van 
artikelen 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

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 dat 
blijkt uit aangiften, akten of bescheiden.

§3. In afwijking van § 1 en § 2, wordt een nieuw gebouw of een nieuwe woning als leegstaand 
beschouwd als dat gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een 
omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt 
overeenkomstig § 1 respectievelijk § 2.

Artikel 4 - De beoordeling

§1. De beoordeling van leegstand gebeurt op basis van onder meer volgende indicaties: het 
ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister, het (langdurig) aanbieden als “te 
koop” of “te huur”, het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen, de vaststelling van 
een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de 
woonfunctie of het normale verbruik van het gebouw kan worden uitgesloten, de aanvraag 
om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van een leegstand of 
improductiviteit, onafgewerkte ruwbouw, de onmogelijkheid om het gebouw te betreden, 
getuigenissen en de vaststellingen ter plaatse door de onderzoeker van de gemeente 
Oosterzele op basis van het technisch verslag leegstand, het ontbreken van een vestiging-
/ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ontbreken van een 



neergelegde jaarrekening x-1 in het jaar x van de feitelijke opname van de onderneming die 
gevestigd is op het adres van het te inventariseren pand, het vaststellen van een dermate lage 
economische activiteit voor de handelsfunctie van het gebouw, het ontbreken van aangeduide 
openingsuren die duidelijk maken aan de consument wanneer er klanten terecht kunnen.

§2. Een ander gebruik van een woning dan effectieve bewoning wordt niet aanvaard als zijnde 
gebruik van de woning. Als effectieve bewoning geldt zowel het gebruik als 
hoofdverblijfplaats als het gebruik als tweede verblijfplaats.

§3. De administratie beoordeelt de leegstand aan de hand van het technisch verslag leegstand.

Artikel 5 - De vaststelling

§1. De vaststelling van de leegstand van een woning of een gebouw gebeurt aan de hand van een 
administratieve akte.

§2. De administratieve akte wordt betekend per aangetekend schrijven, die geadresseerd wordt 
aan de woonplaats of maatschappelijke zetel of, als de woonplaats of maatschappelijke zetel 
niet bekend is, aan de verblijfplaats of aan een vestiging van de maatschappelijke zetel van de 
houder van het zakelijk recht.

Artikel 6 - De opname in het register

De opname in het register gebeurt op datum van de administratieve akte van vaststelling van 
leegstand.

Artikel 7 - Betwistingen inventarisatie

§ 1. De zakelijk gerechtigde of zijn rechtsgeldige vertegenwoordiger kan binnen 30 dagen na 
betekening van de administratieve akte een ondertekend bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en schepenen. De administratie vermeldt elk inkomend 
bezwaarschrift in het register en meldt de ontvangst ervan aan de indiener van het 
beroepschrift.

§ 2. De administratie toetst de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift. Als de administratie 
vaststelt dat het bezwaarschrift onontvankelijk is, deelt ze dat aan de indiener mee met de 
vermelding dat de procedure als afgehandeld beschouwd wordt.

§ 3. Het bezwaarschrift wordt gedagtekend en bevat minimaal de volgende gegevens:



- de identiteit en het adres van de indiener;

- de aanwijzing van de administratieve akte en van het gebouw of de woning waarop het 
beroepschrift betrekking heeft;

- een of meer bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de vereisten van artikel 4, 
met dien verstande dat de vaststelling van de leegstand betwist kan worden met alle 
bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed.

Als het bezwaarschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, 
tenzij hij optreedt als advocaat van de zakelijke gerechtigde.

De indiener moet bij het bezwaarschrift de overtuigingsstukken voegen die hij nodig acht. De 
overtuigingsstukken worden door de indiener gebundeld en op een bijgevoegde inventaris 
opgenomen.

§ 4. De administratie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke bezwaarschriften op 
stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling, of met een 
feitenonderzoek, dat uitgevoerd wordt door een met de 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.

§5. De administratie geeft de houder van het zakelijk recht binnen de 90 dagen na ontvangst van 
het bezwaar kennis van haar beslissing daaromtrent. Bij ontstentenis van kennisgeving 
wordt het bezwaar geacht te zijn aanvaard.

Als de administratie het bezwaar 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 de inventaris.

Artikel 8 – Schrapping uit het register

§1. Een woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister als ze ten minste 6 maanden 
ononderbroken wordt bewoond, te rekenen vanaf de datum van bewoning. De ingebruikname 
moet door de belastingplichtige worden gemeld aan de dienst Burgerzaken van de gemeente 
via een beveiligde zending.

De administratie kan steeds een tussentijds plaatsbezoek uitvoeren. Als tijdens deze 
tussentijdse controle wordt vastgesteld dat de woning niet bewoond wordt, dan wordt de 
procedure van schrapping stopgezet.

Als de melding van de ingebruikname meer dan 6 maanden na datum van de effectieve 
ingebruikname wordt gemeld aan de administratie, wordt zo snel als mogelijk een 
plaatsbezoek uitgevoerd. Het effectief gebruik zal onder meer blijken uit de inschrijving in het 
bevolkingsregister en na een plaatsbezoek. Bij het plaatsbezoek wordt de eigenaar verzocht 



om facturen van gas en elektriciteit van de laatste 6 maanden voor te leggen. De datum van 
het plaatsbezoek geldt als schrappingsdatum als er effectief bewoning werd vastgesteld en de 
nodige bewijsstukken werden voorgelegd.

§2. Een gebouw wordt geschrapt uit het leegstandsregister als meer dan 50% van de totale 
vloeroppervlakte van het gebouw, na de periode van leegstand, ten minste 6 opeenvolgende 
maanden effectief wordt gebruikt volgens de functie. De ingebruikname moet door de 
belastingplichtige worden gemeld aan de dienst Burgerzaken van de gemeente. De periode 
van 6 maanden begint te lopen vanaf het moment van vaststelling door de administratie via 
een plaatsbezoek. Na 6 maanden wordt opnieuw een plaatsbezoek uitgevoerd. Wanneer blijkt 
dat het gebouw nog steeds in gebruik is volgens de functie, dan wordt het geschrapt op datum 
van de eerste controle. De administratie kan steeds een tussentijds plaatsbezoek uitvoeren. 
Als tijdens deze tussentijdse controle wordt vastgesteld dat het gebouw niet in gebruik is, dan 
wordt de procedure van schrapping stopgezet.

§3. Een woning en/of gebouw, waarvoor een functiewijziging werd vergund, wordt geschrapt uit 
de inventarislijst van de leegstaande woningen en/of gebouwen op de datum van de gemelde 
‘einde der werken’ bij de bouwdienst van de gemeente. 

§4. Als een plaatsbezoek wordt geweigerd of als aan de administratie geen toegang wordt 
verleend tot de woning en/of het gebouw, dan wordt de aanvraag tot schrapping automatisch 
verworpen en blijft de woning en/of het gebouw op het register.

§5. De administratie geeft de houder van het zakelijk recht of desgevallend zijn rechtsopvolger 
binnen twee maanden na het verloop van de 6 maanden kennis van haar beslissing 
daaromtrent per beveiligde zending. Bij ontstentenis van kennisgeving wordt het verzoek 
geacht te zijn aanvaard.

2. BELASTING OP DE INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN

Artikel 9 – Algemeen 

§ 1. Voor de aanslagjaren 2020 – 2025 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de 
woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn 
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

§ 2. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst 
verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf 
opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.



Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is 
geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe 
termijn van twaalf maanden verstrijkt.

Artikel 10 – Aanduiding belastingplichtige

§ 1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht van het leegstaande 
gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar 
verschuldigd wordt.

Wanneer er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van 
vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

§ 2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het 
zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale 
belastingschuld. 

§ 3. De overdrager van het zakelijk recht moet de verkrijger ervan in kennis stellen dat het 
goed is opgenomen in het leegstandsregister. Tevens moet hij per aangetekend schrijven een 
kopie van de notariële akte bezorgen aan de gemeente, binnen twee maanden na het verlijden 
van de notariële akte. Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens:

- naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel,

- datum van de akte, naam en standplaats van de notaris;

- nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in 
afwijking van §1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de 
overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.

Artikel 11 – Tarief 

De belasting bedraagt:

 1 000 euro voor een leegstaand gebouw;
 voor een leegstaande woning: 

a) 1 000 euro voor een eengezinswoning; 

b) 100 euro voor een kamer of studentenkamer;

c) 500 euro voor elke andere woning dan deze, vermeld onder a) en b).   



Als het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden op het register 
staat bedraagt de belasting:

 2 000 euro voor een leegstaand gebouw;
 voor een leegstaande woning: 

a) 2 000 euro voor een eengezinswoning; 

b) 150 euro voor een kamer of studentenkamer;

c) 750 euro voor elke andere woning dan deze, vermeld onder a) en b).   

Als het gebouw of de woning een vanaf een derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden op het 
register  staat bedraagt de belasting:

 3 000 euro voor een leegstaand gebouw;
 voor een leegstaande woning: 

a) 3 000 euro voor een eengezinswoning; 

b) 200 euro voor een kamer of studentenkamer;

c) 1 000 euro voor elke andere woning dan deze, vermeld onder a) en b). 

Artikel 12 – Vrijstelling 

§ 1. Van de leegstandsbelasting zijn vrijgesteld:

1° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig 
verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling; 

De vrijstelling geldt voor maximum drie opeenvolgende jaren vanaf de datum van opname en 
geldt enkel voor de woning die laatst door de belastingplichtige bewoond werd, voor opname. 
De zorgvoorziening levert het bewijs van verblijf.

2° de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een 
gerechtelijke beslissing; 

De vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de gerechtelijke beslissing.

3° de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of 
de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend 
op het verkrijgen van het zakelijk recht. 

Deze vrijstelling geldt niet voor overdracht:

- aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks in rechten of in 
feiten gecontroleerd worden

- die het gevolg is van een fusie, splitsing of een andere overgang en algemene titel

§ 2. Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw, de woning, de kamer of de overige 
woongelegenheid: 

1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan; 



2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een omgevingsvergunning omdat een voorlopig of 
definitief onteigeningsplan is vastgesteld; 

3° krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld 
ontwerp van lijst tot bescherming als monument en voor zover er een beroep gedaan wordt op 
de premies voor beschermd onroerend erfgoed van de Vlaamse Overheid; 

4° deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of van 
een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit vastgesteld 
ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap en voor zover er een 
beroep gedaan wordt op de premies voor beschermd onroerend erfgoed van de Vlaamse 
Overheid; 

5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de 
vernieling of beschadiging; 

6° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van 
een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke 
procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van 
twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik; 

7° gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken 
of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts drie opeenvolgende 
jaren worden toegekend volgend op het uitvoerbaar worden van de omgevingsvergunning; 

8° gerenoveerd wordt blijkens een gedetailleerde renovatienota. Uit deze renovatienota blijkt dat 
er grondige renovatiewerken aan de woning of het gebouw zullen worden uitgevoerd. De 
vrijstelling geldt voor een termijn van twee jaar. Het college van burgemeester en schepenen 
kan deze periode van vrijstelling éénmaal verlengen met een jaar op uitdrukkelijke vraag. De 
aanvrager vermeldt daarbij de gegronde reden waarom de werken desgevallend nog niet 
konden aangevat of afgewerkt worden. De administratie doet een onderzoek over de 
grondigheid van de aanvraag. Als er een plaatsbezoek tot vaststelling van de voortgang van de 
werken wordt geweigerd of als aan de administratie geen toegang wordt verleend tot de 
woning en/of het gebouw, dan wordt de verlening van de vrijstelling geweigerd.

9° Als de houder van het zakelijk recht een perceelsoverschrijdend project heeft. Er kan twee 
maal een vrijstelling van twee jaar worden toegekend in het kader van deze vrijstellingsgrond. 
Elke aanvraag tot vrijstelling vermeldt een planning van de werken en toont de gerealiseerde 
stappen in het kader van dit project. Een eventuele verlenging van de vrijstelling na 4 jaar is 
mogelijk mits jaarlijks wordt aangetoond welke stappen werden gezet ter verwezenlijking van 
het perceelsoverschrijdend project en er hierover jaarlijks wordt gerapporteerd aan het 
gemeentelijk woonoverleg. Het gemeentelijk woonoverleg formuleert vervolgens een advies 
aan het college over dit dossier.

§ 3. De belastingplichtige die een vrijstelling van de heffing wenst, dient zelf hiervoor de nodige 
bewijsstukken in bij het college van burgemeester en schepenen. In kader van de vrijstelling op de 
heffing zijn alleen de vrijstellingsgronden van toepassing die opgenomen zijn in het reglement.

Artikel 13 – Wijze van invorderen



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

Artikel 14 – Inning 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Als na 
die 2 maanden de belasting nog niet is betaald, wordt een eerste aanmaning verstuurd. Het 
verschuldigde bedrag moet betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na het versturen van de 
eerste aanmaning.

Is de belastingschuld na bovenvermelde termijn nog niet vereffend, dan wordt een aangetekende 
aanmaning verstuurd, die een administratieve kost van 15 euro tot gevolg zal hebben. Deze kost wordt 
bij de belasting bijgeteld.

Als de belastingschuld binnen de 7 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende aanmaning 
nog niet vereffend is, wordt de belasting langs gerechtelijke weg geïnd.

Artikel 15 – Bezwaarprocedure 

De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het 
bezwaar moet - op straffe van nietigheid - schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 
zijn.

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. 

Als de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet hij daar uitdrukkelijk om vragen in zijn 
bezwaarschrift.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien dagen na de indiening 
ervan.

Artikel 16 - Beroep

In overeenstemming met art. 10 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen kan tegen de beslissing 
genomen door het college van burgemeester en schepenen volgens artikel 15, of bij gebrek aan een 
beslissing binnen de termijnen van artikel 9, § 5 van het vermelde decreet een beroep worden 
ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg. Artikelen 1385decies en 1385undecies van het 
Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. De vormen, de termijnen en de rechtspleging voor de 
bevoegde rechtbanken en hoven worden geregeld zoals inzake rijksinkomstenbelastingen en gelden 
voor alle betrokken partijen.


