
INFOSESSIE

Decreetswijziging leegstaande

16/12/2021 - Teams

AKA“winkels”

gebouwen die in hoofdzaak 
hebben gediend voor een 
economische activiteit



In het kort

Het Vlaams parlement heeft de Vlaamse Codex Wonen van 2021 gewijzigd en aan gemeenten de 
mogelijkheid gegeven om voor leegstaande winkels de termijn om van leegstand te spreken in te korten.

(Normale termijn: 12 opeenvolgende maanden)



Even juridisch
Vlaamse Codex Wonen van 2021 werd gewijzigd per decreet van 22 oktober 2021

Goedgekeurd 20/10/2021, bekrachtigd 22/10/2021, verschenen in het Staatsblad 22/11/2021
Inwerkingtreding: 02/12/2021

Art. 2, 2° economische activiteit: iedere industriële, 
ambachtelijke, handels-, diensten-, landbouw- of 
tuinbouw-, opslag of administratieve activiteit;

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1033810&param=informatie&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1036231&param=inhoud


Toepassingsgebied

Bouwwerk

Woning Gebouw

Gebouw

Geen winkelWinkel

Bedrijfsruimten 
(<5 are)

Economische functie?

Woonfunctie?

Oppervlakte?



Waarom?

Winkels hebben andere dynamiek / vormen andere categorie dan leegstaande woningen:

Ligging: centraal & vaak geconcentreerd 

Zichtbaar – leegstand ‘valt op’

Neerwaartse spiraal => trekt minder handelaren aan => nog meer leegstand

Leegstand in stads- en dorpscentra is een probleem (wellicht nog versterkt door corona)

Versterkte nood om sneller op de bal te spelen

Een lokaal bestuur kan actie ondernemen!

Wettelijke basis = leegstandsreglement / register (inventarisatie en eventuele belasting)

Leegstand = “bij niet-gebruik volgens functie voor 12 opeenvolgende maanden”



Nieuwe mogelijkheden voor lokaal bestuur

Vast te leggen in gemeentelijke reglement (goedgekeurd door gemeenteraad):

Kortere termijn voor de definitie van leegstaande winkel
Standaard: 12 opeenvolgende maanden

Kortere termijn om een winkel te schrappen uit het register, hoogstens de helft van de kortere 
opnametermijn

Standaard: 6 maanden na gebruik overeenkomstig de functie

Kan voor hele gemeente of zone
Indien zone: motiveren (!) – billijk, transparant, voorspelbaar



Wat is er NIET veranderd?

Wordt niet beschouwd als leegstand: niet-afsplitsbare woning 
bewoond door ‘oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit’

Bepaling rond ‘meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte 
wordt aangewend overeenkomstig de functie’



Enkele praktische bedenkingen

Kortere opnametermijn om enkel sneller te belasten: geen goed idee 
Verbittering bij eigenaren/verhuurders

Onderzoek:
Oorzaken van leegstand 
Wie leegstaande handelsruimte zou kunnen benutten

Bedenk een idee hoe je leegstand sneller kan beëindigen
Experiment, start up, pop-up,…
Stimulansen 

Gekoppeld aan visie lokale economie / lokale handel



Meer weten over leegstand?

https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/leegstaande-woningen-opsporen-registreren-en-
aanpakken

Documenten
Handleiding leegstandsbestrijding
Modelfiche om leegstand vast te stellen - Word-versie
Modelreglement registratie en belasting op leegstand
Toelichting bij modelreglement registratie en belasting op leegstand

Filmpjes over leegstand
Waarom leegstand en verwaarlozing bestrijden?
De opmaak van een reglement leegstand
De screening van leegstand
Trends in de bestrijding van leegstand
Toepassing op enkele cases uit de praktijk
Leegstaande winkels - wijziging VCW 2021

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/handleiding_leegstand_1.pdf
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/modelfiche_leegstand.docx
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/bestrijden-van-leegstand
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/bestrijden-van-leegstand
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTYZX9duYU-c&data=04%7C01%7Ckim.luys%40vlaanderen.be%7Cd69675ea3d174d6cfde108d8a0d6b09d%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637436191237811707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d%2BGqJpRCYm%2FyZImSffJuVboRpHhBI5mfXjGPc%2ByGWV8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8JA5_1Do1JM&data=04%7C01%7Ckim.luys%40vlaanderen.be%7Cd69675ea3d174d6cfde108d8a0d6b09d%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637436191237821705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I5HlBfYl2tmX1JZuh2EC5g0riNWbgrECt4apcEjeo4Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcMFpt380r3I&data=04%7C01%7Ckim.luys%40vlaanderen.be%7Cd69675ea3d174d6cfde108d8a0d6b09d%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637436191237821705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Iov5ud5p03Ht0Vb9VJKd8HM3OKbWlqDaNfeErFxYd20%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdN0eVpLzOOM&data=04%7C01%7Ckim.luys%40vlaanderen.be%7Cd69675ea3d174d6cfde108d8a0d6b09d%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637436191237831694%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=k9D2NmsahkdSukKgIj4g66CXpQiFEryj6d7O9NXZOwc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmZgxCIlxKUY&data=04%7C01%7Ckim.luys%40vlaanderen.be%7Cd69675ea3d174d6cfde108d8a0d6b09d%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637436191237831694%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=By%2B4zytoChzaJemAFOSgpVjSuOEE4imfSV88XsrwUMI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1oLojDG0v5U&data=04%7C01%7Ckim.luys%40vlaanderen.be%7Ce26ba431a26443e20ef108d9bee118a5%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637750696248192852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rxK0OnOzACcGDRa9ly8h5Jmjt3BPmzyhUxE7y76iIag%3D&reserved=0


Bedankt voor de volgehouden aandacht!

Dadelijk vinden jullie de presentaties in jullie mailbox.
Ook link naar handboek, filmpje op de website, link naar nieuwsbrieven…

Graag vragen we van jullie enkele minuten de tijd om het evaluatieformulier in te vullen
Link in chat
Via mail 


