
 
 

 

Schriftelijke vraag gesteld door de heer Loewenstein: Begroting 2019 – Belasting op 

onbewoonde gebouwen. 

 

In bijlage bij de begroting 2019 (versie 1) kon ik op bladzijde 99 lezen, voor wat de belastingen 

op onbewoonde gebouwen betreft, dat er een ontvangst van € 303.600 werd voorzien. In versie 

2 van de begroting 2019, die aangenomen werd, staat er een ontvangst geraamd op € 603.988,02 

genoteerd (bijlage, bladzijde 117). 

 

4. Kunt u me de redenen achter deze stijging met bijna € 300.000 uitleggen? 

 

5. Kunt u me bovendien het bedrag van de ontvangsten van deze belasting voor de jaren 

2017 en 2018 meegeven? 

 

6. Hoeveel inbreuken werden er vastgesteld en hoeveel werden er gevolgd door een 

sanctie, respectievelijk voor de jaren 2017, 2018 en de 5 eerste maanden van het jaar 

2019? 

 

 

Antwoord van de heer Ouartassi: 

 

- Om leegstand en verwaarlozing van woningen tegen te gaan, op een ogenblik met een reële 

behoefte aan huisvesting, werd de Dienst Belastingen versterkt en wordt er een nieuwe 

werkorganisatie ingesteld. 

Deze nieuwe situatie wordt ingesteld in samenwerking met verschillende diensten. Zodoende 

hopen we duidelijke doelstellingen te bereiken, zoals een stijging van het woningenbestand en 

de ontrading van nalatigheid van eigenaars ten aanzien van hun onroerend(e) goed(eren) door 

middel van de instelling van een belasting. 

De ontvangst van +/- € 604.000 blijft vooral een prognose, die desnoods tijdens een BW kan 

worden verbeterd. 

- Ziehier de ontvangsten voor de volgende jaren: 

2017: € 303 600 

2018: € 156 800 

2019: in uitvoering 

- Hieronder vindt u de tabel met het resultaat van de onderzoeken door de Dienst 

Belastingen: 

 

2017  DOSSIERS  109 

2017 

BELASTINGEN 8 

ONBEWOOND 93 ONBEWOOND 4 

VERWAARLOOSD 16 VERWAARLOOSD 4 

    

2018  DOSSIERS 72 

2018 

BELASTINGEN 5 

ONBEWOOND 59 ONBEWOOND 3 

VERWAARLOOSD 13 VERWAARLOOSD 2 



    

2019  DOSSIERS 25 

2019 

BELASTINGEN - 

ONBEWOOND 21 ONBEWOOND - 

VERWAARLOOSD 4 VERWAARLOOSD - 

 

 


