Leegstand
Wat zijn je rechten en plichten
als eigenaar?
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Voorwoord
Beste eigenaar
Met deze brochure willen we u goed informeren over leegstand en alle ermee gepaard
gaande randverschijnselen. We verschaffen meer informatie over hoe we als stadsbestuur
het leegstaan van woningen trachten te bestrijden en te vermijden. Deze folder helpt u ook
met mogelijke oplossingen voor uw leegstaande woning.
Leegstand is helaas zelden een keuze en daar hebben we als bestuur begrip voor. Tegelijk
zijn we ons bewust van de nefaste gevolgen van leegstaande woningen voor zowel de eigenaar als voor de stad en haar inwoners.
Zo verliest de eigenaar potentiële (huur)inkomens, maar blijft wel gehouden om de kosten
(o.a. voor onderhoud) te betalen. Ook het eigendom zelf vermindert in waarde naargelang
de duur van leegstand. Eveneens een grote zorg voor ons is de mogelijke overlast en verloedering van de buurt met leegstaande en verwaarloosde woningen. Als eigenaar blijft
men bovendien ook aansprakelijk voor potentiële schade die kan ontstaan bij buren en/of
voorbijgangers.
Als bestuur willen we daarom de nodige inspanningen doen om leegstand zoveel mogelijk
te vermijden en zo snel mogelijk op te lossen. Uiteraard met het nodige begrip en vrijstellingsmaatregelen voor de eigenaars die hun panden niet uit vrije willen leeg laten staan.
Als stadsbestuur willen wij u alvast bedanken om uw schouders mee onder een aangenaam,
leefbaar en bruisend Sint-Truiden te zetten!

Jelle Engelbosch
schepen van Ruimtelijke Ordening

Sint-Truiden_Leegstand_A5_2019.indd 2

Veerle Heeren
burgemeester
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Leegstand
Wat zijn je rechten en plichten als eigenaar?
Je pand leeg laten staan heeft verschillende gevolgen. Je verliest huurgelden en je
woning vermindert in waarde door potentiële verloedering (wat ook een negatieve
invloed heeft op de leefomgeving). Het is
ook een gemiste kans voor gezinnen die
in Sint-Truiden op zoek gaan naar een woning.
Door een actief beleid tegen leegstand te
voeren wil de stad eigenaars van leegstaande panden aanmanen om hun woningen
terug in orde te brengen en te verhuren
of te verkopen. Als de leegstand blijft aanhouden, zal de stad genoodzaakt zijn om

het pand op te nemen in het leegstandsregister en eventueel een leegstandsheffing
opleggen.
Deze folder is een korte verduidelijking
van het gemeentelijk reglement voor de
opmaak van een leegstandsregister voor
woningen en gebouwen en het gemeentelijk heffingsreglement op leegstand van
woningen en gebouwen. In geval van betwisting geldt enkel deze reglementering.
De volledige reglementen zijn terug te
vinden op de website van de stad Sint-Truiden, www.sint-truiden.be, rubriek Bouwen
en wonen.

Je pand leeg
laten staan heeft
verschillende
gevolgen...
Het is een
gemiste kans.
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1.

LEEGSTAND EN LEEGSTANDSREGISTER

Wanneer een woning gedurende 12 opeenvolgende maanden niet bewoond
wordt of een gebouw voor minstens 50%
niet gebruikt wordt volgens de bestemming wordt het als leegstaand beschouwd.
De bestemming van een gebouw blijkt uit
de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen,…
Deze leegstaande gebouwen en woningen
worden opgenomen in het leegstandsregister.
Het beheer van het leegstandsregister
is een stedelijke bevoegdheid. De stad
werkt hiervoor samen met Stebo vzw, als
uitvoerder van de interlokale vereniging
‘Aangenaam Wonen in Nieuwerkerken en
Sint-Truiden’. Concreet betekent dit dat de
leegstandsonderzoeken uitgevoerd worden door Stebo vzw en dat de stad het register bijhoudt en de heffingen doet.
Leegstand wordt vastgesteld aan de hand
van een aantal indicatoren zoals het gebrek aan inschrijving in het bevolkingsregister, het ontbreken van een brievenbus,
ernstig vervuild buitenschrijnwerk of een
verklaring van de wijkagent.
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De stad brengt de ‘houder(s) van het zakelijk recht’ op de hoogte. Dit zijn de personen die beschikken over de volle eigendom, het recht van opstal, de erfpacht of
het vruchtgebruik van de woning.

Wanneer een woning/gebouw opgenomen werd in het leegstandsregister heeft
dit gevolgen:
• Na één jaar moet je een leegstandsheffing betalen;
• Op woningen opgenomen in het
leegstandsregister, geldt het recht
van verkoop

Wanneer een woning
gedurende 12 opeenvolgende
maanden niet bewoond
wordt of een gebouw
voor minstens 50% niet
gebruikt wordt volgens de
bestemming wordt het als
leegstaand beschouwd.
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2.

BEROEP
als je pand niet leeg staat

Je moet duidelijk aantonen dat je woning
bewoond is of dat je gebouw in gebruik is
volgens bestemming.
Vanaf de dag van ontvangst van de administratieve akte heb je 30 dagen de tijd om
een schriftelijk beroep in te dienen tegen
de opname van je woning of gebouw in
het leegstandsregister.
Je beroep richt je aan het college van burgemeester en schepenen. Je geeft het tegen
ontvangstbewijs af op het stadskantoor
(Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden) of
je verstuurt het per aangetekende post of
per aangetekende e-mail.

Om ontvankelijk te zijn moet het beroep
minstens volgende gegevens bevatten:
• naam en adres van de indiener van
het beroep;
• het dossiernummer van de administratieve akte van de woning of gebouw waarop het beroep betrekking
heeft;
• een motivering waarom je niet akkoord gaat met de opname in het
leegstandsregister, samen met de nodige bewijsstukken dat de woning
of het gebouw niet leegstaat.

Je kan gebruik maken van de modelbrief
voor beroep tegen de opname in het leegstandsregister, zie bijlage.
Het college van burgemeester en schepenen heeft 90 dagen de tijd om een beslissing over het beroep te nemen en je deze
te laten weten.
De eigendomsgegevens van het kadaster
die de stad ter beschikking heeft, zijn niet
altijd actueel. Daarom kan het zijn dat je
een brief ontvangt over een pand dat ondertussen verkocht werd. Het is niet nodig
om dan in beroep te gaan. We vragen dan
wel een kopie van de verkoopakte te bezorgen.
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3.

SCHRAPPING als je
pand terug bewoond is
of in gebruik is

Een schrapping kan je aanvragen nadat
je woning in het leegstandsregister werd
opgenomen, maar al minstens 6 maanden terug bewoond is. Of als je gebouw
6 maanden terug in gebruik is volgens de
bestemming.
Je vraagt een schrapping aan via een aanbrief of aangetekende e-mail aan de dossierbehandelaar (contactgegevens op laatste pagina) met de nodige bewijsstukken
(vb. bewijs van woonst). Indien tot schrapping wordt overgegaan, zal het gebouw
uit het register geschrapt worden vanaf de
eerste dag van bewoning of gebruik.

Je vraagt
een schrapping aan
via een aangetekende brief
of aangetekende e-mail
aan de dossierbehandelaar
met de nodige
bewijsstukken.
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4.

JAARLIJKSE HEFFING
na één jaar in
het leegstandsregister

Je betaalt de eerste keer een leegstandsheffing als het pand gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het
leegstandsregister. Aangezien je woning
of gebouw 12 maanden moet leegstaan alvorens het kan worden opgenomen in het
leegstandsregister, betekent dit dat de woning of het gebouw minstens 2 jaar leegstaat op het moment dat de eerste keer
belasting moet worden betaald.
De houder van het zakelijk recht betaalt de
heffing. Als het zakelijk recht verdeeld is
over meerdere personen, zijn deze ‘hoofdelijk aansprakelijk’ voor de betaling van
de totale belastingschuld. Wanneer er
meerdere eigenaars zijn, stuurt de dienst
Financiën een aanslagbiljet naar de eerst
gekende bij het kadaster (meestal ook
degene die de onroerende voorheffing
betaalt). Hij of zij moet ervoor zorgen dat
de heffing wordt betaald en kan het respectievelijke deel terugvragen aan de mede-eigenaars.
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De stad stuurt je jaarlijks
een aanslagbiljet,
met daarop het bedrag
van de te betalen heffing.
Als het pand verkocht wordt, is de verkoper verplicht om de koper op de hoogte te
brengen van de opname in de inventaris.
De verkoper bezorgt de gegevens van de
nieuwe eigenaar per aangetekende brief
of aangetekende e-mail ook aan de dossierbehandelaar (zie contactgegevens op
de laatste pagina). Indien dit niet gebeurt,
blijft de verkoper - en niet de nieuwe eigenaar - heffingsplichtig.
HOEVEEL BEDRAAGT DE HEFFING?
Na

1e T*

2e T*

3e T*

4e T*

5e T*

Gebouw

€ 1.400

€ 1.750

€ 2.100

€ 2.450

€ 2.800

Woning

€ 1.400

€ 1.750

€ 2.100

€ 2.450

€ 2.800

Kamer

€100

€ 125

€ 150

€ 175

€ 200

Andere

€ 400

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800

*T: termijn van 12 maanden

Indien een woning of gebouw meer dan
vijf opeenvolgende termijnen van 12
maanden in het leegstandsregister blijft
opgenomen, gelden dezelfde bedragen als
na de vijfde termijn.
De stad stuurt je jaarlijks een aanslagbiljet,
met daarop het bedrag van de te betalen
heffing.
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5.

VRIJSTELLING VAN
HEFFING?

Je kan in een aantal situaties vrijgesteld
worden van leegstandsheffing. Tijdens de
periode van de vrijstelling blijft je pand wel
opgenomen in het leegstandsregister.
Het is belangrijk dat je de vrijstelling aanvraagt binnen de 12 maanden na opname
van pand of vóór het verstrijken van de
verjaardag van de inventarisatiedatum,
via (digitale) beveiligde zending of afgifte
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tegen ontvangstbewijs. Als je de aanvraag
pas hierna indient, moet je voor deze termijn alsnog de belasting betalen. Bij de
aanvraag voeg je de nodige bewijsstukken.
De administratie laat je binnen de 3 maanden na indiening van je aanvraag weten of
je een vrijstelling krijgt of niet.
Ben je het niet eens met de beslissing van
de administratie, kan je hier tegen in beroep gaan bij het college van burgemeester en schepenen.
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Vrijstelling van de
leegstandsheffing
Je krijgt vrijstelling van de
leegstandsheffing:
• bij een verblijf in een erkende ouderenvoorziening: vrijstelling voor maximum 5
jaar.
• bij opname in een psychiatrische of andere instelling: vrijstelling voor maximum 3
jaar.
• als je handelingsbekwaamheid werd beperkt door een gerechtelijke beslissing:
vrijstelling voor de duur van de handelingsonbekwaamheid met een maximum
van 3 jaar.
• wanneer je minder dan één jaar zakelijk gerechtigde bent van de woning:
vrijstelling voor 1 jaar. Deze vrijstelling
geldt niet voor overdracht aan een vennootschap die door de vorige eigenaar
gecontroleerd wordt of een overdracht
die het gevolg is van een fusie/splitsing/
overdracht ten algemene titel.
• wanneer je pand gelegen is binnen de
grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd voorlopig of definitief
onteigeningsplan. Deze vrijstelling kan
jaarlijks aangevraagd worden zolang het
onteigeningplan niet opgeheven is.
• wanneer je pand vernield of beschadigd
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werd ten gevolge van een plotse ramp:
vrijstelling voor 3 jaar.
• wanneer je pand onmogelijk effectief
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 of omwille van een soortgelijke procedure: vrijstelling tot effectief gebruik weer mogelijk is.
• wanneer je je pand te koop of te huur
zet: vrijstelling voor 1 jaar.
• wanneer je pand leeg staat door overmacht omwille van redenen die onafhankelijk zijn van je wil. Deze vrijstelling
moet jaarlijks worden aangevraagd.
• wanneer je een ontvankelijke bouwaanvraag of een omgevingsvergunningsaanvraag met stedenbouwkundige aspecten
werd ingediend: vrijstelling voor 1 jaar.
• wanneer je pand gerenoveerd of verbouwd wordt: vrijstelling voor 3 jaar
indien de renovatiewerken een vergunning vereisen of een vrijstelling voor 2
jaar indien de renovatiewerken geen
vergunning vereisen. In het laatste geval moet je een renovatienota indienen
waarin minstens volgende elementen
zijn opgenomen: een stappenplan met
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Vrijstelling van de
leegstandsheffing (vervolg)
tijdsschema waaruit blijkt dat het pand
gerenoveerd wordt binnen een periode
van 2 jaar + bestekken of facturen ten
bedrage van minimaal 10.000 euro. Deze
facturen en bestekken mogen niet ouder
zijn dan één jaar + eventueel schetsen en
foto’s van de te renoveren vertrekken.
• wanneer je pand een residentiële invulling heeft, kan jaarlijks een vrijstelling
worden aangevraagd mits het pand voldoet aan de woningkwaliteitsnormen
van de Vlaamse Wooncode, tijdelijke
arbeidskrachten die het pand bewonen ook ingeschreven zijn bij de dienst
vreemdelingen van de stad en er voldoende verbruik van nutsvoorzieningen
kan worden aangetoond.

OPGELET: een vrijstelling tot heffing is
iets anders dan een schrapping uit het
leegstandsregister. Bij een vrijstelling
blijft je woning of gebouw opgenomen in het leegstandsregister.
Om je woning of je gebouw te laten
schrappen – dit kan enkel als je woning
of gebouw effectief 6 maanden bewoond of in gebruik is geweest – dien
je een aanvraag tot schrapping in bij
de dossierbehandelaar.

• wanneer je pand beschermd is als monument, stads- of dorpsgezicht kan jaarlijks
een vrijstelling worden aangevraagd indien kan worden aangetoond dat stappen worden ondernomen ter activatie
van het pand.
• wanneer je pand opgenomen is in het
verwaarlozingsregister.
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Meer informatie nodig?
Voor meer informatie over je dossier kan je terecht bij
dossierbehandelaar Nathalie Sauvage, iedere dinsdag
en donderdag van 8u30 tot 11u30, op het nummer
011 70 14 82 of via info.leegstand@sint-truiden.be.

V.u.: burgemeester Veerle Heeren I Kazernestraat 13 I 3800 Sint-Truiden

Als je meer wil weten over eventuele premies voor de
renovatie van je pand kan je terecht bij het woonloket van Stebo vzw: iedere dinsdag van 14u tot 16u en
iedere donderdag van 9u30 tot 11u30 in het stadskantoor, Kazernestraat 13 of via het nummer 012 67 27 23.

Hoofdstad van Haspengouw
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