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Ongeschikte en onbewoonbare woningen  -  Inventaris

De inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen bevat enkel woningen die 
ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard zijn via een besluit door de 
burgemeester van de betreffende gemeente/stad of via een besluit van de Vlaamse 
Regering (BVR). Deze inventaris wordt opgemaakt en beheerd door Wonen-Vlaanderen. 
De inventarisbeheerder krijgt een kopie van het besluit tot ongeschikt- of 
onbewoonbaarverklaring en neemt de woning onmiddellijk op in de inventarislijst. De 
datum van het besluit is de datum van opname. Het besluit van de burgemeester geldt 
als registratieattest. Tegen dit besluit kan beroep aangetekend worden bij de Vlaamse 
Regering binnen de dertig dagen na betekening van het besluit. De Vlaamse Regering 
beslist dan binnen de drie maanden na de ontvangst van het beroep.

Met de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen, ook wel ‘krotbelasting’ 
genoemd, wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan. De 
belasting is gericht op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen of gebouwen.

1. Hoeveel woningen staan/stonden sinds 2017 tot heden op de lijst van verwaarlozing? 
Graag opgesplitst per provincie en gemeente waar de woning gelegen is.

2. Hoeveel woningen staan/stonden sinds 2017 tot heden op de lijst van 
ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen? Graag opgesplitst per provincie en 
gemeente waar de woning gelegen is.

3. Hoeveel woningen werden door de burgemeester ongeschikt/onbewoonbaar 
verklaard en hoeveel woningen werden door een besluit van de Vlaamse Regering 
ongeschikt/onbewoonbaar verklaard?

4. Hoe vaak werd jaarlijks beroep aangetekend tegen het besluit van de burgemeester? 
In hoeveel gevallen werd dit in het voordeel van de eigenaar beslist en werd de 
woning niet ongeschikt/onbewoonbaar verklaard? Graag opgesplitst per provincie en 
gemeente.

5. Hoeveel woningen werden sinds 2017 tot heden geschrapt uit de lijst van 
verwaarlozing en hoeveel werden geschrapt uit de lijst ongeschikt/onbewoonbaar? 
Graag opgesplitst per provincie en gemeente.

6. Hoeveel bedraagt de ‘krotbelasting’ jaarlijks sinds 2017? Hoeveel werd door de 
gemeenten geïnd en hoeveel door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)?

7. Hoeveel panden werden vrijgesteld van de bewuste heffing sinds 2017? Graag 
opsplitsing per voorwaarde tot vrijstelling, per provincie en gemeente.

8. In hoeveel gevallen werd de heffing opgeschort sinds 2017? Graag opsplitsing per 
provincie en gemeente.
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1. Het beleid rond het bestrijden van verwaarlozing, met inbegrip van het bijhouden van 
een register van verwaarloosde woningen en gebouwen, is sinds 1 januari 2017 volledig 
toevertrouwd aan de lokale besturen. Er zijn bijgevolg over verwaarlozing op Vlaams 
niveau geen gegevens beschikbaar.

2. In 2017 stonden er op het einde van het jaar 7.237 woningen op de Vlaamse inventaris 
van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Eind 2020 is dat aantal gestegen tot 9.476 
woningen.

In totaal zijn er sinds de start van de Vlaamse Wooncode in 1997 tot eind 2020 meer 
dan 45.000 woningen op de inventaris gezet.

Volgende tabellen geven voor de periode 2017-2020 de cijfers per provincie:

Op inventaris op 31/12
Provincie 2017 2018 2019 2020
Antwerpen 2177 2065 2045 2116
Limburg 681 691 680 779
Oost-Vlaanderen 1789 2126 2396 2709
Vlaams-Brabant 1142 1291 1547 1812
West-Vlaanderen 1448 1640 1866 2060
Totaal 7237 7813 8534 9476

Ooit op inventaris
Provincie 2017 2018 2019 2020
Antwerpen 10698 11192 12197 13128
Limburg 3360 3444 3729 4111
Oost-Vlaanderen 9054 9884 11208 12660
Vlaams-Brabant 4907 5512 6275 7030
West-Vlaanderen 6004 6519 7440 8347
Totaal 34023 36551 40849 45276

De bijlage 1 bevat deze gegevens op niveau van de gemeente.

3. In de periode 2017-2020 werden er in totaal 13.500 besluiten tot ongeschikt en/of 
onbewoonbaarverklaring genomen door de burgemeester op basis van de Vlaamse 
Wooncode. In het kader van de beroepsprocedure verklaarde ik als minister van Wonen 
454 woningen ongeschikt en/of onbewoonbaar.

4. In de periode 2017-2020 werden er jaarlijks gemiddeld een 250-tal beroepsdossiers 
ingediend. In een kleine 30% van de gevallen leidde dit beroep tot de uitspraak dat de 
woning niet ongeschikt/niet onbewoonbaar is.



In volgende tabellen vindt u per provincie:
- het aantal beroepsdossiers in de periode 2017-2020
- het aantal beroepsdossiers in de periode 2017-2020 met als beslissing niet-

ongeschikt / niet-onbewoonbaar

Beroepsdossiers
Provincie 2017 2018 2019 2020
Antwerpen 87 94 116 68
Limburg 14 16 11 17
Oost-Vlaanderen 40 28 52 60
Vlaams-Brabant 16 23 50 29
West-Vlaanderen 65 92 53 82
Totaal 222 253 282 256

Beroepsdossiers met als uitspraak niet-OG/OB
Provincie 2017 2018 2019 2020
Antwerpen 14 55 57 10
Limburg 7 2 3 2
Oost-Vlaanderen 4 10 14 4
Vlaams-Brabant 0 8 13 2
West-Vlaanderen 9 35 13 16
Totaal 34 110 100 34

De bijlage 2 geeft het overzicht van het aantal beroepsdossiers per gemeente. 

5. Zoals al aangegeven zijn er op Vlaams niveau geen cijfers meer over verwaarlozing. 

Wat de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO) 
betreft, werd 80% van de woningen die ooit werden geïnventariseerd intussen opnieuw 
geschrapt. 

Volgende tabel geeft voor de jaren 2017-2020 het aantal schrappingen weer uit de 
Vlaamse inventaris:

Geschrapt van VIVOO
 

2017 2018 2019 2020
Antwerpen 830 835 829 700
Limburg 206 301 285 253
Oost-Vlaanderen 743 714 879 920
Vlaams-Brabant 336 533 421 456
West-Vlaanderen 373 733 637 632
Totaal 2488 3116 3051 2961

In de bijlage 3 vindt u deze cijfers op niveau van de gemeente. 

6. Er is een heffingsplicht voor elke woning die opgenomen werd in de Vlaamse inventaris 
van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Als de gemeente voor deze woningen een 
eigen heffing heeft vastgesteld en die heffing voldoet aan de voorwaarden van artikel 
2.5.1.0.1 van de Vlaamse codex Fiscaliteit, dan valt de Vlaamse heffing weg.

Een actueel overzicht van de gemeenten met een eigen heffing op de woningen die zijn 
opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen vindt 
u op: Overzicht van gemeenten met een heffingsreglement | Wonen Vlaanderen.

https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/overzicht-van-gemeenten-met-een-heffingsreglement


Als de gemeente geen heffing heeft vastgesteld of de voornoemde voorwaarden zijn 
niet voldaan, dan is er een Vlaamse heffing. In dat geval kan de gemeente ervoor kiezen 
om opcentiemen op de Vlaamse heffing te vestigen. Vlabel int in dat geval de 
opcentiemen en stort ze door naar de gemeente.

De Vlaamse heffing werd vroeger vastgesteld volgens volgende formule: KI * (P + 1), 
waarbij KI het kadastraal inkomen van de woning is en P staat voor het aantal periodes 
van 12 maanden dat is verstreken sinds de opname op de Vlaamse inventaris. Het KI 
werd minimum vastgesteld op 990 euro, zodat de minimale Vlaamse heffing na 1 jaar 
opname op de inventaris 1.980 euro bedroeg.

Sinds 1 januari 2021 wordt de Vlaamse heffing forfaitair berekend volgens de formule: 
B * (P + 1), waarbij B staat voor het geïndexeerd basisbedrag en P (zoals vroeger) voor 
het aantal periodes van 12 maanden sinds de opname op de inventaris. Het basisbedrag 
is vastgesteld op 1.100 euro, jaarlijks te indexeren vanaf 2022. De minimale Vlaamse 
heffing bedraagt bijgevolg sinds dit jaar 2.200 euro.

Volgende tabel geeft een overzicht van de geïnde heffingsbedragen in de periode 2017-
2020 (bron: Vlabel). Deze bedragen zijn excl. de geïnde bedragen die nog op een 
wachtrekening staan in afwachting van het verstrijken van de bezwaartermijn.

Heffingsjaar 2017 2018 2019 2020 Totaal 
geïnd bedrag 
Vlaams Gewest 1.422.822 1.355.204 1.565.930 844.836 5.188.791

geïnd bedrag 
gemeente 
(opcentiemen)

419.296 357.710 400.828 236.426 1.414.261

7. Op Vlaams niveau zijn er enkel cijfers beschikbaar over de vrijstellingen die het 
agentschap Wonen-Vlaanderen toekent. Volgende tabel bevat bijgevolg alleen het 
aantal vrijstellingen van de Vlaamse heffing op ongeschikte en onbewoonbare 
woningen:

Vrijstellingen toegekend

Enige woning als 
hoofdverblijfplaats 

gebruikt
Onteigeningsplan Overmacht Ramp

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Antwerpen 0 2 5 4 0 0 1 0 2 14 10 17 1 0 2 0
Limburg 2 4 1 8 0 0 1 0 8 26 15 26 15 8 5 13
Oost-Vlaanderen 1 2 1 8 0 0 0 0 15 4 9 11 2 5 7 1
Vlaams-Brabant 4 7 4 5 0 0 0 2 16 51 39 45 3 0 3 1
West-Vlaanderen 7 7 16 8 1 1   5 12 16 18 2 3 2 1
Totaal 14 22 27 33 1 1 2 2 46 107 89 117 23 16 19 16

De bijlage 4 bevat deze informatie op niveau van de gemeente. 

8. Deze informatie is ook enkel beschikbaar voor de Vlaamse heffing. In de periode 2017-
2020 kende Wonen-Vlaanderen in totaal 3.773 opschortingen van heffing toe. 
Onderstaande tabel geeft voor de periode 2017-2020 per provincie het aantal 
toegekende opschortingen van de Vlaamse heffing. 



Opschortingen toegekend aan woningen op 
Vlaamse inventaris

Provincie 2017 2018 2019 2020
Antwerpen 313 98 123 111
Limburg 205 184 173 220
Oost-Vlaanderen 269 90 127 165
Vlaams-Brabant 140 205 177 236
West-Vlaanderen 283 235 224 195
Totaal 1210 812 824 927

In de bijlage 5 vindt u het overzicht per gemeente.

BIJLAGEN

1. Aantal woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen 
op het einde van het jaar + aantal woningen ooit geïnventariseerd per gemeente, 
telkens voor de periode 2017-2020

2. Aantal beroepsdossiers per gemeente in de periode 2017-2020
3. Aantal schrappingen uit de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare 

woningen in de periode 2017-2020
4. Aantal vrijstellingen van de Vlaamse heffing toegekend in de periode 2017-2020
5. Aantal opschortingen van de Vlaamse heffing toegekend in de periode 2017-2020
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