
 

Belasting op de braakliggende industriegronden palende aan een openbare 
weg die, gelet op de plaatselijke toestand, voldoende is uitgerust, 2011-2013 
 
 
Artikel 1 
Er wordt voor de aanslagjaren 2011 tot en met 2013 een jaarlijkse belasting geheven op de 
braakliggende industriegronden palende aan een openbare weg die, gelet op de plaatselijke toestand, 
voldoende is uitgerust. 
 
Artikel 2 Definities 
Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder: 

- industriegrond: perceel grond, volgens de bestemmingsvoorschriften van de Vlaamse codex 
ruimtelijke ordening bestemd voor nijverheid, palende aan een openbare weg die, gelet op de 
plaatselijke toestand, voldoende is uitgerust; 

- voldoende uitgeruste weg: ten minste met duurzame materialen verhard en voorzien van een 
elektriciteitsnet. 

- bebouwde industriegronden: de gronden, waarop ingevolge een verleende stedenbouwkundige 
vergunning de bouwwerken werden aangevat en waarvan ten minste 1 bovengrondse 
bouwlaag werd opgericht. 
Industriegronden die niet aan deze omschrijving voldoen, worden als braakliggend beschouwd. 

 
Artikel 3 Bedrag 
Het bedrag wordt vastgesteld op 62,00 EUR per strekkende meter perceellengte van de 
braakliggende industriegrond palende aan een voldoende uitgeruste openbare weg, met een 
minimumaanslag van 371,00 EUR per industriegrond. Indien een braakliggende industriegrond paalt 
aan meerdere voldoende uitgeruste openbare wegen of op een hoek gelegen is, wordt de helft van de 
som van alle zijden langs de openbare weg in aanmerking genomen, de afgesneden of afgeronde 
hoek of hoeken inbegrepen. 
 
Artikel 4 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de braakliggende industriegrond op 1 januari van 
het aanslagjaar. Indien er een erfpacht of recht van opstal bestaat, is de belasting verschuldigd door 
de erfpachter of opstalhouder. Als er meerdere belastingplichtigen zijn in geval van mede-eigendom, 
wordt de belasting gevestigd in verhouding tot het eigendomsaandeel van elk van de niet vrijgestelde 
belastingplichtigen in de braakliggende industriegrond. 
 
Artikel 5 Vrijstellingen op basis van de situatie van de belastingplichtige 
Van de belasting zijn vrijgesteld: 

1. de eigenaars van één enkel perceel braakliggende industriegrond bij uitsluiting van enig ander 
onroerend goed in België of in het buitenland; 
Deze vrijstelling geldt slechts gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de verwerving van 
het goed. 

2. de autonome gemeentebedrijven. 
 
Artikel 6 Vrijstellingen op basis van de toestand van de braakliggende industriegrond 

1. De belasting wordt niet geheven op de braakliggende industriegronden waarop krachtens een 
overheidsbeslissing niet mag worden gebouwd, op bedrijventerreinen die door de overheid 
worden ontwikkeld, of op gronden die werkelijk voor land- of tuinbouw worden gebruikt. 

2. Ingevolge een vreemde oorzaak die te maken heeft met de aard van de braakliggende 
industriegrond, die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals de beperkte 
omvang van de braakliggende industriegronden of hun ligging, vorm of fysieke toestand. 

 
Artikel 7 Aangifte 
Jaarlijks verzendt de administratie – financiën aan de eigenaars van braakliggende industriegronden 
een aangifteformulier dat binnen de twee maanden na verzenddatum ingevuld en ondertekend moet 
worden terugbezorgd. 
 
 
 



 

Artikel 8 Verkoop 
De verkoper van een onbebouwde bouwgrond of kavel is verplicht binnen de twee maanden na het 
verlijden van de notariële akte, bij aangetekende brief, per brief afgegeven tegen ontvangstbewijs of 
per e-mail met leesbevestiging aan de administratie – financiën een kopie over te maken van de 
volledige verkoopakte, uitgezonderd de prijsaanduiding. 
 
Artikel 9 Verhoging 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van de gegevens 
waarover de administratie beschikt. 
Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting wordt de belastingplichtige 
hiervan aangetekend verwittigd. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen om schriftelijk te reageren en alsnog 
aangifte in te dienen. 
Wanneer voor het aanslagjaar de aangifte alsnog tijdig en correct wordt ingediend na de verzending 
van de verwittiging van ambtshalve vaststelling, wordt geen verhoging toegepast. 
Op de ambtshalve vastgestelde belasting zal een verhoging worden toegepast. 
De verhoging bedraagt: 
• 10 % bij een eerste overtreding die leidt tot verhoging; 
• 25 %, 50 % en 100 % bij respectievelijk een tweede, derde en vierde overtreding die leidt tot 

verhoging; 
• 200 % vanaf de vijfde opeenvolgende overtreding die leidt tot verhoging. 
 
Artikel 10 Kohierbelasting 
De belasting wordt gevestigd en ingevorderd door middel van een kohier. 
Een verhoging wordt afzonderlijk op het kohier en het aanslagbiljet vermeld. 
De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
De belasting wordt gevestigd en ingevorderd door de stadsontvanger/financieel beheerder. 
 
Artikel 11 Mede-eigendom 
Indien de braakliggende industriegrond aan verschillende eigenaars toebehoort en wanneer geen 
aangifte wordt gedaan van de eigendomsverdeling, zal als betalingsmodaliteit iedere mede-eigenaar 
worden aangesproken voor de volledige belasting. 
 
Artikel 12 Procedure 
De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen ter zake, 
gebeurt zoals bepaald in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 
 
Artikel 13 Slotbepaling 
Dit reglement vervangt alle voorgaande gemeentelijke reglementen met betrekking tot de belasting op 
niet-bebouwde gronden, gelegen in het woongebied van een door de Koning of de Vlaamse regering 
goedgekeurd of vastgesteld plan van aanleg en op de braakliggende industriegronden die gelegen zijn 
in gebieden bestemd voor industrie, en beide palende aan een openbare weg die, gelet op de 
plaatselijke toestand, voldoende is uitgerust, voor zover dit reglement van toepassing is op 
braakliggende industriegronden, palend aan een voldoende uitgeruste openbare weg. 


