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1. Inleiding 

§1.1 Motivering onderwerp 

Veel winkel- en kantoorpanden in binnensteden staan leeg. Dit zorgt voor een onaantrekkelijke binnenstad. 

Leegstand is een actueel probleem waar veel gemeenten mee te kampen hebben. Om dit probleem aan te 

pakken is in een aantal gemeenten1 geopperd om leegstand fiscaal te bestrijden. Het komt er daarbij op neer 

dat pandeigenaren belasting gaan betalen voor zover hun pand niet wordt verhuurd en dus leegstaat. Zo’n 

heffing zou voor eigenaren van vastgoed een financiële prikkel moeten zijn om intensiever opzoek te gaan 

naar een huurder. Een heffing op leegstaande panden is niet nieuw. België kent bijvoorbeeld al een 

zogeheten leegstandsbelasting, maar een specifieke fiscale maatregel in Nederland kennen we niet. Echter, 

Gemeenten zijn wel op zoek naar de juiste instrumenten om leegstand te bestrijden. Het onderwerp 

‘leegstandsbelasting’ is interessant vanwege het actuele karakter van leegstand. Toch is in Nederland nog 

vrijwel niets bekend over een heffing op leegstaande panden. 

§1.2 Probleemstelling 

Ik heb ervoor gekozen om in mijn onderzoek uitsluitend in te gaan op een heffing op gemeentelijk niveau. 

In enkele gemeenten wordt -zoals al opgemerkt-  momenteel gekeken naar de mogelijkheden voor een 

fiscale bestrijding van  leegstand. De vraag of het probleem al dan niet op nationaal niveau moet worden 

aangepakt blijft buiten beschouwing. Dat geldt ook voor alternatieven buiten de fiscaliteit. In deze thesis 

zal beoordeeld worden of het Nederlands wettelijk kader ruimte biedt voor een gemeentelijke belasting op 

leegstaande panden, waarbij mijn focus zal liggen de leegstand van kantoren en winkels. Vervolgens zal de 

mogelijke uitvoer van een eventuele heffing op leegstand geanalyseerd worden. Dit brengt mij tot de 

volgende probleemstelling:  

In hoeverre biedt het thans geldende wettelijk kader gemeenten de mogelijkheid om leegstand te bestrijden 

door middel van  fiscalisering, en hoe zou een dergelijke maatregel er dan uit kunnen zien? 

§1.3 Verantwoording opzet 

Om een antwoord te kunnen formuleren op mijn probleemstelling, wordt in hoofdstuk 2 eerst ingegaan op 

de definitie van leegstand. Vervolgens wordt het probleem waar gemeenten mee te kampen hebben 

geschetst. In hoofdstuk 3 zal worden ingegaan op het thans geldende wettelijke kader voor gemeenten. Eerst 

zal wordt beschreven hoe de bevoegdheden voor gemeenten in Nederland zijn geregeld. Voorts zal worden 

                                                           
1  O.a. CDA Waalre, Valkenswaard en Delfzijl; SP Dordrecht en Deventer; GroenLinks Hilversum en Gouda. 
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bekeken hoe een gemeentelijke heffing op leegstand in dit kader zou kunnen passen. Voor de implementatie 

van een leegstandsheffing zal ik mij vooral richten op de Gemeentewet, de Leegstandwet en de Wet Kraken 

en Leegstand. In hoofdstuk 4 zullen mijn ideeën voor een eventuele Nederlandse heffing op worden 

weergeven. Dit zal ik baseren op tekortkomingen van de huidige Leegstandwet en de Vlaamse ervaringen 

op gebied van een leegstandsheffing. 
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2. Het probleem leegstand 

In hoofdstuk 1 werd gesteld dat in binnensteden veel panden leegstaan. Dit werd een groot probleem 

genoemd. In dit hoofdstuk wordt het begrip ‘leegstand’ beschreven. Vervolgens zal het leegstandsprobleem 

voor gemeenten in kaart worden gebracht. 

§2.1 Het begrip leegstand 

Leegstand is een begrip dat in de vakliteratuur ruime en tevens verschillende definities kent.2 Toch is het 

van belang om het begrip nader toe te lichten met het oog op een eventuele heffing. Belangrijk is dat de 

definitie van ‘leegstand’ verband houdt met het doel van een eventuele heffing er op; ongewenste leegstand 

bestrijden. Echter, in de huidige vakliteratuur wordt veelal geen rekening gehouden met een 

leegstandsperiode of  een oorzaak van leegstand. Ook op de vraag wat onder leegstaan moet worden 

verstaan is geen eenduidig antwoord gegeven. Leegstand kan zowel feitelijk als administratief worden 

bekeken. Van administratieve leegstand is sprake wanneer niemand staat ingeschreven op een adres en er 

geen gebruiker of economische activiteit bekend is. Leegstand wordt gemeten op basis van landelijke 

registers over de bezetting van een object.3 Er hoeft dan in de praktijk niet getoetst te worden of er 

daadwerkelijk bezetting plaatsvindt. Feitelijke leegstand betreft het omgekeerde. Hierbij dient wel in de 

praktijk te worden getoetst of er daadwerkelijk een bedrijf of instelling actief is. Het mag voor zich spreken 

dat het hanteren van een feitelijk leegstand-begrip een accurater beeld geeft van leegstaande panden. Aan 

het gebruik van registraties kleven namelijk onvolkomenheden 4  Daarentegen is het hanteren van 

administratief begrip van ‘leegstand’ eenvoudiger bij onder andere het meten van leegstand. Er dient dan 

niet bij elk pand te worden nagegaan of het al dan niet daadwerkelijk leegstaat. Daarnaast geeft 

administratieve leegstand -mijn inziens- een prima orde van grootte aan wanneer men leegstand wil meten. 

Administratieve leegstand kan daardoor als indicator  worden gezien voor de feitelijke leegstand.        

 Niet alle vastgestelde leegstand is even problematisch. Literatuuronderzoek leert dat er sprake kan 

zijn van verschillende situaties van leegstand. Keeris onderscheidt, in het boek van Van der Voordt e.a, 

deze verschillende soorten leegstand (zie Appendix tabel 1).5 Leegstand die langer aanhoudt dan één jaar, 

verliest volgens Keeris het niet-problematisch karakter. Om het leegstandsprobleem voor gemeenten in 

                                                           
2 Zie W. Keeris, ‘Gelaagdheid in leegstand’, in: Van der Voordt e.a., Transformatie van kantoorgebouwen. Thema's, 

actoren, instrumenten en projecten, 2007, p. 209; DTZ Zadelhoff,  Nederland Compleet. Kantoren- en 

bedrijfsruimtenmarkt , 2016, p. 80. 
3 Zoals de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Waardering Onroerende Zaken (WOZ-registratie), 

Basisregistratie Personen (BRP), Handelsregistratie (HR) en WOZ-soort-object-codes (DUWOZ). 
4 Zie Centraal Bureau voor de Statistiek, Methodebeschrijving Landelijke Monitor Leegstand, Den Haag: CBS 2017, 

p. 5. 
5 W. Keeris, ‘Gelaagdheid in leegstand’, in: Van der Voordt e.a., Transformatie van kantoorgebouwen. Thema's, 

actoren, instrumenten en projecten, 2007, p. 208. 
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kaart te brengen acht ik het daarom vooral van belang om te kijken naar de leegstand die langer dan één 

jaar aanhoudt. Bestrijding van geaccepteerde leegstand (korter dan één jaar) acht ik niet noodzakelijk. Het 

is onderdeel van het normale verhuurproces en is daarmee onontkoombaar.6    

 Het koppelen van een termijn aan leegstand is niet nieuw. De wetgever maakt, al dan niet indirect, 

hier momenteel ook al gebruik van. De definitie van leegstand die gemeenten dienen te hanteren bij hun 

leegstandbestrijding is door de wetgever gecodificeerd in artikel 1 sub d Leegstandwet; 

‘het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn alsmede een gebruik dat de 

kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de werking van deze wet.’  

Op basis van deze definitie zouden gemeenten geen rekening te hoeven houden met een bepaalde periode 

van leegstand. Toch hebben gemeenten, in hun beleid,  wel degelijk te maken met bepaalde 

leegstandperiodes. Een voorbeeld is terug te vinden in artikel 3 lid 1 Leegstandwet:  

‘De gemeenteraad kan in de leegstandverordening bepalen dat de leegstand van een of meer daarbij aangewezen 

categorieën gebouwen of gedeelten daarvan, gelegen in de gemeente of daarbij aangegeven delen van de gemeente, 

door de eigenaar wordt gemeld aan burgemeester en wethouders, zodra die leegstand langer duurt dan een in die 

verordening aangegeven termijn van ten minste zes maanden.’ 

Een dergelijke leegstandsverordening dient rekening te houden met een minimale termijn van zes maanden. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat de wetgever niet elke vorm van leegstand onwenselijk acht. Leegstand 

dient namelijk pas door de eigenaren te worden gemeld na een (minimale) periode van zes maanden. Na 

deze periode worden de leegstaande panden pas opgenomen in een leegstandsregister.7 Burgemeester en 

wethouders kunnen vervolgens aan de eigenaar van een leegstaand gebouw, of gedeelte daarvan, een 

gebruiker voordragen. Deze mogelijkheid staat open zolang de leegstand langer duurt dan een in de 

leegstandverordening aangegeven termijn van ten minste twaalf maanden.8 Kortom pas na zes maanden 

dient de leegstand te zijn gemeld en voordracht kan pas plaatsvinden na twaalf maanden. De wetgever tracht 

op deze manier rekening te houden met een vorm van geaccepteerde leegstand. Deze intentie van de 

wetgever blijkt ook uit de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel Wet Kraken en Leegstand. Hierin 

wordt vermeld dat met de minimale termijnen is gepoogd te voorkomen dat gebouwen die leegstaan in de 

periode tussen twee gebruikers, altijd onder de meldingsplicht vallen.      

 Naast Keeris onderschrijft ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het belang van 

onderscheid in leegstand. Zij noemen een zekere frictieleegstand normaal. Pas wanneer leegstand een 

                                                           
6 W. Keeris, ‘Gelaagdheid in leegstand’, in: Van der Voordt e.a., Transformatie van kantoorgebouwen. Thema's, 

actoren, instrumenten en projecten, 2007, p. 210. 
7 Zie artikel 3 lid 2 Leegstandwet. 
8 Zie artikel 5 lid 1 Leegstandwet. 



Bachelor Thesis Fiscale Economie                                                                                                       Carlo Snoeren  

6 
 

maatschappelijk probleem wordt, ziet het VNG een taak voor gemeenten om dit aan te pakken. Voor 

structurele leegstand zien zij deze taak wel.9 

§ 2.1.1 Conclusie begrip leegstand 

Het feitelijk vaststellen van leegstand is nauwkeuriger dan een administratieve vaststelling. Een leegstand-

begrip waarin feitelijk wordt getoetst of een pand actief in gebruik is, heeft algemeen de voorkeur. 

Desalniettemin verkies ik, vanwege het genoemde uitvoerbaarheidsargument, in beginsel 10  voor het 

administratief vaststellen van leegstand bij een eventuele heffing. Eenmaal vastgesteld dat een pand 

leegstaat dient er nog onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende vormen van leegstand. Daarbij 

kan, op basis van Keeris, de conclusie worden getrokken dat leegstand na één jaar het niet-problematische 

karakter verliest en na twee jaar als zeer problematisch kan worden aanschouwd.  

§2.2 De cijfers van de kantoren- en winkelmarkt 

In de inleiding van deze thesis werd gesteld dat de leegstand onder winkels en kantoren hoog is. Uit cijfers 

van het CBS11 blijkt  inderdaad dat Nederland te kampen heeft met een overaanbod van kantoren en winkels. 

Gemiddeld stond 27 procent van het totaal aan kantoorobjecten leeg op 1 januari 2016. Voor de detailhandel 

kwam dit percentage uit op 14 procent van de totale winkelpanden in 2016. Het CBS heeft dit in opdracht 

van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gemeten. De onderzoekers gebruikten hierbij een 

administratief leegstand-begrip via een integrale koppeling van registraties.12 Zoals eerde al opgemerkt, 

geeft dit -mijn inziens- een prima orde van grootte aan. Het is een indicator voor de feitelijke leegstand van 

winkel- en kantoorpanden in Nederland.         

 De voorraad kantoren is de laatste twintig jaar gestaag toegenomen. Echter, het gebruik van 

kantoren bleef hier bij achter. Gevolg is dat de leegstand is toegenomen tot het hierboven genoemde 

percentage van 27 procent op 1 januari 2016. Wat neerkomt op 11,5 miljoen vierkante meter leegstaand 

kantooroppervlak. Dit is 19 procent van de totale kantooroppervlakte in Nederland. 13  Zoals eerder 

beschreven is niet alle leegstand even problematisch. Het is vooral de langdurige leegstand (langer dan één 

jaar) die bestreden dient te worden. Uit het genoemde onderzoek van het CBS bleek dat acht op de tien 

leegstaande kantoorpanden één jaar eerder ook al leegstonden.      

                                                           
9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Handreiking Leegstand te lijf. Handvatten voor langetermijnstrategie, 

2011, p. 8. 
10 Uitleg zal volgen in hoofdstuk 4. 
11 Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke Monitor Leegstand, 2017. 
12 De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Waardering Onroerende Zaken (WOZ-registratie), 

Basisregistratie Personen (BRP), Handelsregistratie (HR) en WOZ-soort-object-codes (DUWOZ). Voor verder data 

gebruik zie: CBS, Methodebeschrijving Landelijke Monitor Leegstand, 2017. 
13 Zie Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke Monitor Leegstand, Den Haag: CBS 2017. 
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 Ook de voorraad winkels is tussen 2004 en 2015 gestaag toegenomen. In 2016 is echter een daling 

van de voorraad te zien als gevolg van meer onttrekkingen dan toevoegingen.14 Dit heeft, blijkens het 

onderzoek van het CBS 15, niet kunnen voorkomen dat de leegstand verder is opgelopen. Op 1 januari 2016 

stond 14 procent van alle winkelpanden in Nederland leeg, wat neerkomt op 21 duizend winkelpanden. Dat 

is één procentpunt meer dan in 2015. De winkelleegstand langer dan één jaar wordt niet specifiek benoemd. 

Op basis van overige gegevens in het rapport kan worden opgemaakt dat dit percentage in ieder geval boven 

de 60 procent zal liggen.16  

§2.3 Motieven voor bestrijding van leegstand 

De cijfers van het CBS bevestigen inderdaad dat gemeenten te kampen hebben met een leegstandsprobleem 

van winkel- en kantoorpanden. Zorgwekkend is vooral de toenemende tendens die hierin optreed. 

Leegstand wordt hierdoor een steeds groter probleem. In de Memorie van het wetsvoorstel Wet Kraken en 

Leegstand, een wet die  gemeenten instrumenten biedt voor de bestrijding van leegstand, worden 

verschillende motiveringen voor het bestrijden van langdurig leegstaande panden gegeven. 17 Ten eerste 

wordt langdurige leegstand onwenselijk geacht aangezien geen gebruik wordt gemaakt van panden, terwijl 

wel in een maatschappelijke vraag naar ruimte had kunnen worden voorzien. Ten tweede zouden 

leegstaande panden door vandalisme een verloederend effect hebben op de omgeving, wat tot aantasting 

van de leefbaarheid kan zorgen.. Tot slot wordt, in de memorie, het onwenselijk genoemd dat langdurig 

leegstaande panden het risico lopen te worden gekraakt.18 Ook in de vakliteratuur wordt het belang van 

leegstandsbestrijding besproken. Opgemerkt wordt dat ook gemeenten als ontwikkelaar optreden. 

Leegstand zou op die manier zorgen voor lagere gemeentelijke inkomsten.19 Echter kanttekening aan dit 

motief is dat gemeenten deels zelf hebben bijgedragen aan de leegstand, doordat zij nieuwbouw en 

gronduitgifte zelf hebben toegestaan.  

 

 

 

                                                           
14 CBS, PBL, Wageningen UR, Leegstand van kantoren, 1991-2016, 2016, geraadpleegd op 4 april 2017 

<www.compendiumvoordeleefomgeving.nl.> 
15 Zie Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke Monitor Leegstand, 2017. 
16 Er wordt gesteld dat acht op de tien leegstaande panden een jaar eerder ook al leegstonden. Bij woningen kwam 

leegstand van minimaal één jaar echter het minst voor; 59 procent.   
17 Zie Kamerstukken II 31560, nr. 7. 
18 Kamerstukken II 31560, nr. 7, p. 15 en p. 16. 
19 P. Kersten, ‘onacceptabele leegstand’, Rooilijn, 2004, p. 426-431. 
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3. Wettelijk kader 

§3.1 Delegatie aan gemeenten 

Kijkend naar het Nederlands fiscaal wettelijk kader, kunnen belastingen alleen geheven kunnen worden als 

ze een wettelijke grondslag hebben. Belastingheffing moet rusten op een wet in formele zin. 20  Dit 

legaliteitsbeginsel vormt de basis voor onze fiscale wetgeving.  Artikel 132 lid 6 Grondwet geeft gemeenten 

vervolgens de bevoegdheid om belastingen (voor zover in een wet genoemd) te kunnen heffen. De meeste 

gemeentelijke belastingen vinden hun grondslag in de Gemeentewet, er zijn echter ook belastingen 

gebaseerd op andere wetten. Een voorbeeld van een belasting die voortvloeit uit de Gemeentewet is de 

onroerendezaakbelasting. 21  Gemeenten hebben de keuze in het wel of niet uitvoeren van de in de 

Gemeentewet genoemde belastingen. Zij mogen ze heffen, maar het hoeft niet. Zo kan het zijn dat een 

individu in de gemeente Tilburg bijvoorbeeld meer belastingen betaalt dan een zelfde individu in de 

gemeente Eindhoven. Een belasting die uit een andere wet voortvloeit is bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. 

De grondslag voor deze gemeentelijke belasting ligt in de Wet Milieubeheer. Wil een gemeente 

daadwerkelijk tot heffen overgaan, zal de gemeenteraad eerst een (belasting)verordening moeten 

vaststellen.22 Pas dan bestaat een belastingplicht bij de inwoners van de gemeente. Hierbij moet de raad 

(het bevoegde orgaan) met een aantal zaken rekening houden. Ten eerste staan er voorschriften vermeld in 

de wet in formele zin waaraan gemeenten zich dienen te houden.  Deze voorschriften kunnen bijvoorbeeld 

minimale tarieven of verplichte vrijstellingsgronden zijn. Ten tweede worden gemeenten in hun beleid ook 

beperkt door de algemene rechtsbeginselen vanuit het bestuursrecht. De raad dient bij het vaststellen van 

een (belasting)verordening het gelijkheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel in 

acht nemen. Ten derde wordt de gemeentelijke vrijheid voor belastingen begrensd door het Europees recht. 

Gemeentelijke belastingverordeningen mogen het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en 

kapitaal,  niet beperken.          

 Nu het thans geldende wettelijk kader voor gemeenten in kaart is gebracht, rest de vraag hoe een 

gemeentelijke heffing op leegstand hierin te implementeren valt.  

 

 

 

                                                           
20 Dit wordt het legaliteitsbeginsel genoemd en is gecodificeerd in artikel 104 Grondwet. 
21 Zie artikel 220  Gemeentewet. 
22 Zie artikel 216 Gemeentewet.  
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§3.2 Gemeentelijke belasting krachtens de Gemeentewet 

De Gemeentewet geeft het wettelijk kader van de gemeentelijke organisatie aan. Veruit de meeste 

belastingverordeningen vinden zijn grondslag in deze Gemeentewet. Het is daarom logisch om eerst naar 

de mogelijkheden binnen deze wet te kijken. De grondslag voor de volgende gemeentelijke belastingen 

komen we tegen in de Gemeentewet:: 

 

 

 

 

 

De onroerendezaakbelasting (hierna; OZB) acht ik in het kader van dit onderzoek interessant. De OZB  kan 

worden geheven op basis van artikel 220 Gemeentewet. Er zijn twee soorten aanslagen van de 

onroerendezaakbelasting. Ten eerste de eigenarenbelasting, deze is bestemd voor de eigenaar van een 

onroerende zaak.  Ten tweede de gebruikersbelasting, deze is bestemd voor de gebruiker van een 

onroerende zaak. De gebruikersbelasting voor woningen is sinds 1 januari 2016 afgeschaft waardoor de 

gebruikersbelasting alleen nog geldt voor niet-woningen (of  het niet-woning gedeelte). Peildatum voor de 

OZB is 1 januari; op deze datum wordt bekeken of een individu  als eigenaar dan wel gebruiker kan worden 

aangemerkt.23 Van belang is het feitelijk gebruik blijkt uit jurisprudentie.24 Pandeigenaren worden, op 

grond van deze jurisprudentie, niet automatisch als gebruiker aangeslagen wanneer zij het pand niet 

verhuurd of verkocht krijgen. Van belang achtte het hof of: ‘de eigenaar de zaak heeft gebruikt met de 

bedoeling deze aan te wenden ter bevrediging van eigen behoefte’. Heffingsgrondslag voor de OZB is de 

WOZ-waarde van de onroerende zaak. Het tarief bedraagt een percentage van deze WOZ-waarde.25 De 

heffing dient te worden betaald aan de gemeente. In beginsel is de OZB een financieel instrument voor de 

gemeenten. Echter, de OZB kan ook als fiscaal instrument tegen leegstand worden gebruikt. Gemeenten 

zouden het gebruikersdeel OZB van niet-woningen kunnen afschaffen (verlagen tot een nultarief) en daarbij 

het OZB-tarief voor eigenaren kunnen verhogen. Door een dergelijke wijziging komt de OZB geheel voor 

rekening van de eigenaar van een pand. Dit moet ervoor zorgen dat pandeigenaren sneller op zoek zullen 

gaan naar een nieuwe huurder. Verschillende gemeenten maken reeds gebruik van deze mogelijkheid. De 

gemeente Lelystad heeft het gebruikersdeel OZB vanaf 2011 al geleidelijk afgeschaft tot nul in 2016. Ook 

                                                           
23 Artikel 220 sub a Gemeentewet. 
24 Hof Den Haag 29 juni 2012, BK-11/00486, LJN BX5764. 
25 Artikel 220 sub c en d Gemeentewet. 

 Onroerendezaakbelasting   Hondenbelasting 

 Belasting van roerende woon-en bedrijfsruimte  Reclamebelasting 

 Baatbelasting  Precariobelasting 

 Forensenbelasting  Rioolheffing 

 Toeristenbelasting  Reinigingsheffing 

 Parkeerbelasting  Leges 
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de gemeenten Dongeradeel, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk maakten reeds van deze mogelijkheid 

gebruik.26 Het terugdringen van het gebruikersdeel OZB en te gelijkmatige verhoging van het eigenarendeel 

is toegestaan. Dit in tegenstelling tot het -eerder benoemde- laten doorbetalen van het gebruikersdeel OZB 

als het pand niet door de eigenaar als zodanig wordt gebruikt. Gemeenten dienen zich bij verhoging van het 

eigenaarsdeel OZB niettemin te houden aan de macronorm.27 In de macronorm zijn afspraken gemaakt over 

de maximale stijging van de landelijke OZB opbrengst. Echter, deze norm wordt al een aantal jaar 

overschreden.28 Dit kunnen gemeenten ongestraft doen. In de afspraken tussen gemeenten en het rijk zijn 

immers geen sancties opgenomen voor individuele gemeenten.  De afspraken over de stijging van de OZB-

opbrengsten tussen de gemeenten en het rijk zijn ook niet bindend. Daarmee is de macronorm niet meer 

dan een richtlijn.   

§3.3 Gemeentelijke belasting krachtens de Leegstandwet en Wet Kraken en Leegstand 

Zoals in  paragraaf 3.2 beschreven biedt de Gemeentewet uitsluitend via een variant in de OZB uitkomst 

om leegstand te belasten. In deze paragraaf wordt gekeken naar een mogelijke heffing op leegstand 

krachtens de Leegstandwet en  Wet Kraken en Leegstand. De Leegstandwet is op 21 mei 1981  ingevoerd 

om regels te stellen omtrent leegstaande woningen en andere gebouwen. De Wet Kraken en Leegstand 2010 

is op 1 oktober 2010 inwerking getreden tot wijziging van de Leegstandwet. De wetswijziging heeft ervoor 

gezorgd dat gemeenten meer mogelijkheden hebben gekregen om leegstand te bestrijden. In de Memorie 

van Toelichting op de Wet Kraken en Leegstand werd de noodzaak van de wet aangegeven.29 Gesteld werd 

dat de Nederlandse wetgeving diverse mogelijkheden 30  voor gemeenten bood om leegstand van 

woonruimte te bestrijden, maar tekort schoot op het gebied van niet-woningen. Ook de leegstandwet werd 

bekritiseerd. De kritiek richtte zich vooral op de beperktheid van instrumenten bij de bestrijding van 

leegstand van niet-woningen.          

 De vraag is welke instrumenten de Wet Kraken en Leegstand dan aan gemeenten heeft gegeven om 

de leegstand van niet-woningen te bestrijden. Allereerst heeft de wet ervoor gezorgd dat gemeenten de 

mogelijkheid hebben gekregen voor het aannemen van een leegstandsverordening.31 Deze verordening kan 

                                                           
26 Aanhangsel handelingen II 2015/16, nr. 2698;  RTL Nieuws, gemeenten gaan leegstand te lijf met ozb, 30 juli 

2015, geraadpleegd op 20 februari 2017,                      

< https://www.rtlnieuws.nl/economie/home/gemeenten-gaan-leegstand-te-lijf-met-ozb> 
27 Bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG van 4 juni 2007. 
28 Vereniging Eigen Huis, ‘Stijging OZB weer flink hoger dan afgesproken’, 2016. 
29 Zie Kamerstukken II 31560, nr. 7, p. 17. 
30 In de huisvestingswet de mogelijkheid om het melden van leegstaande woonruimte te verplichten, het voordragen 

van een bewoner voor een leegkomende woning, en de mogelijkheid om leegstaande woningen of gebouwen te 

vorderen voor het gebruik als woonruimte. In de leegstandwet de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van 

woonruimte. 
31 Artikel 2 Leegstandwet. 
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allereerst bestaan uit een meldingsplicht van leegstaande panden. Zodra leegstand langer aanhoudt dan in 

de verordening aangegeven termijn van tenminste zes maanden dienen eigenaren de leegstand  te melden 

bij de gemeenten. 32 Dit als oorspronkelijke aanvulling op de meldingsplicht van woningen in de 

Huisvestingswet. 33  Burgemeester en wethouders kunnen vervolgens een lijst bijhouden van deze 

leegstaande panden op grond van artikel 3 lid 2 Leegstandwet. Op deze lijst staan ook de panden waarvan 

ambtshalve is geconstateerd dat ze leegstaan. De meldingsplicht zou er volgens de Memorie van   

Toelichting voor moeten zorgen dat gemeenten een beter beeld krijgen van de omvang van leegstand in hun 

gemeente. Anderzijds zou de meldingsplicht voor de gemeente het aanknopingspunt moeten zijn voor een 

‘leegstandsoverleg’ met de eigenaar.34 In dit overleg moet de eigenaar van het leegstaande pand worden 

gestimuleerd en ondersteund bij het zoeken naar een bestemming voor het leegstaande pand. Na het overleg 

kunnen gemeenten een leegstandsbeschikking uitgeven. 35  Bij aanhoudende leegstand, kunnen één of 

meerdere gebruikers aan de pandeigenaren worden voorgedragen.36 De leegstandsverordening kan dus de 

volgende drie elementen hebben: Meldingsplicht van leegstaande panden, leegstandsoverleg en de 

verplichte voordracht. Houdt de eigenaar zich niet aan de meldingsplicht, kan aan hem een bestuurlijke 

boete worden opgelegd van maximaal 7500 euro ex artikel 18 Leegstandwet. Via het bestuursrecht37 

kunnen gemeenten ook een last onder dwangsom opleggen wanneer leegstand niet wordt gemeld of de 

pandeigenaar niet meewerkt met het overleg.      

 Inmiddels is de Wet Kraken en Leegstand reeds zeven jaar van kracht. In de wet werd bepaald dat 

binnen vijf jaar moest worden geëvalueerd. Op 8 juli 2015 is het evaluatierapport van de Wet Kraken en 

Leegstand verschenen. 38  Uit het rapport bleek dat er anno 2015 acht gemeenten 39  reeds een 

leegstandsverordening hadden vastgesteld. Zes daarvan maakten ook daadwerkelijk gebruik van de 

verordening. De manier waarop de verordening was vormgegeven verschilt echter. De gemeenten gaven 

bij de evaluatie aan een beter zicht te hebben gekregen op leegstand in hun gemeente. Verder wordt het 

element ‘dwang’ als meerwaarde van de verordening genoemd. Een leegstandsverordening bleek voor veel 

gemeente een stok achter de deur om met eigenaren in gesprek te komen en te blijven. Desondanks werd er 

ook sterk getwijfeld aan de effectiviteit en meerwaarde van de leegstandsverordening. Zonder de dwang 

van een leegstandsverordening werden immers ook al gesprekken gevoerd met eigenaren van leegstaande 

panden. Verder bleek uit de evaluatie van het RIGO dat alleen de gemeente Amsterdam vooralsnog 

                                                           
32 Artikel 3 Leegstandwet. 
33 Sinds 1 januari 2015 is ook de leegstand van woningen onder de werkingssfeer van de leegstandwet gevallen. 
34 Zie Kamerstukken II 31560, nr. 7, p. 21-22. 
35 Artikel 4 lid 2 Leegstandwet. 
36 Artikel 5 Leegstandwet. 
37 Op basis van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:32 Algemene Wet Bestuursrecht. 
38 RIGO, van ontruimen naar inruimen. Evaluatie van de Wet Kraken en Leegstand, 2015. 
39 Amsterdam, Tilburg, Sluis, Sittard-Geleen, Oldambt, Wormerland, Nunspeet en Brunssum. 
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beschikkingen en dwangsommen had opgelegd. 40  Daarbij werden alle mogelijkheden om hiertegen in te 

gaan door de betreffende eigenaren benut. Zij gebruikten daarbij steeds de uiterste termijn waardoor het 

hele proces van de leegstandsverordening erg tijdrovend en duur was. De reden hiervoor is dat de bewijslast 

voor het vaststellen van leegstand bij de gemeente ligt. Hierdoor duurt het lang voordat het gerechtshof tot 

een uitspraak kon komen. Gemeente waren daardoor nog niet toegekomen aan een verplichte voordracht 

van gebruikers. De conclusie die uit de evaluatie getrokken kan worden is dat de meerwaarde van de Wet 

Kraken en Leegstand vooral zit in de stok achter de deur als de eigenaar de dialoog niet wil aangaan.41 

Daardoor wordt de leegstandverordening vooral beschouwd als aanvullende instrument voor de bestrijding 

van leegstand. Een waarneembaar effect op de leegstand en leefbaarheid bleek overigens lastig aan te tonen. 

Tot slot is aan verschillende gemeente gevraagd een aanbeveling te geven ten aanzien van de bepalingen in 

de Leegstandwet. Hierin gaven zij aan dat een variant die minder administratieve lasten mee zou brengen 

een toegevoegde waarde zou zijn. Een leegstandsbelasting is een van de varianten die door gemeenten als 

optie wordt gezien.          

 Nochtans  acht ik voor de introducering van een leegstandsbelasting een wetswijziging nodig. Zoals 

eerder al beschreven moet een dergelijke heffing rusten op een wet in formele zin op grond van artikel 132 

lid 6 Grondwet. Deze grondslag acht ik momenteel niet aanwezig in de huidige Leegstandwet. De huidige 

leegstandverordening ziet -zoals eerder beschreven- alleen op: een meldingsplicht van leegstaande panden, 

leegstandsoverleg en de verplichte voordracht. Deze voorschriften dienen voor een mogelijke 

leegstandsbelastingverordening te worden verruimd. Daarbij hebben de gemeenten de hulp van de wetgever 

in Den Haag nodig. Die zou de mogelijkheden van de leegstandverordening (ex art 2 Leegstandwet) kunnen 

verruimen of aanpassen. Dat de huidig Leegstandwet en Wet Kraken en Leegstand geen ruimte biedt voor 

een belastingverordening wordt ook expliciet in de Memorie vermeld:     

‘Bij de totstandkoming van dit wetsvoorstel zijn ook alternatieven voor de nu voorgestelde maatregelen overwogen, zoals 

een leegstandheffing… Op grond van de bovengenoemde onderzoeken, informatie en adviezen, hebben wij deze alternatieven 

uiteindelijk verworpen…Hoewel de vier grote gemeenten en de VNG hiervoor wel pleiten, maakt een leegstandsheffing geen 

deel uit van dit wetsvoorstel…Het brengt veel administratieve lasten voor burgers en bedrijven met zich mee. De 

handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudegevoeligheid zijn problematisch. En de kosten om een leegstandheffing te innen, 

zijn hoog en zullen toenemen naarmate de heffing hoger is, onder meer vanwege het massaal gebruik van de bezwaar- en 

beroepsmogelijkheden…Wij achten de door ons voorgestelde instrumenten derhalve een beter alternatief.’ 42 

 

 

 

                                                           
40 Zie RIGO Research en Advies, van ontruimen naar inruimen. Evaluatie van de Wet Kraken en Leegstand, 2015,   

p. 49-p. 52. 
41 RIGO Research en Advies, van ontruimen naar inruimen. Evaluatie van de Wet Kraken en Leegstand, 2015. 
42 Kamerstukken II 31560, nr. 7, p. 32. 
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4. De mogelijke fiscalisering van leegstand 
 

Nu het leegstandsprobleem in kaart is gebracht en het huidig wettelijk kader in combinatie met een 

eventuele heffing op leegstand is beschreven, rest de vraag hoe een dergelijke heffing op leegstaande 

panden er uit zou kunnen zien.  Vanuit gemeentes wordt hierbij vaak verwezen naar België, waar ze een 

gemeentelijke heffing op leegstand al kennen. Vooral het gewest Vlaanderen heeft veel ervaring met een 

zogeheten leegstandsheffing. Vandaar dat in dit hoofdstuk eerst wordt ingegaan op de leegstandsheffing in 

Vlaanderen, alvorens bekeken wordt hoe fiscalisering van leegstand in Nederland zou kunnen geschieden. 

§ 4.1 Fiscalisering leegstand in Vlaanderen 

De Vlaamse wetgever maakt allereerst onderscheid tussen woningen/gebouwen en bedrijfsruimten. De 

aanpak van leegstand bij woningen en gebouwen is geregeld met de invoering van het Decreet grond- en 

pandbeleid 2009. De aanpak van bedrijfsruimte is geregeld in het Decreet ter bestrijding en voorkoming 

van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimte 1995.    

§ 4.1.1 De Vlaamse leegstandsheffing op bedrijfsruimten 

De intentie van de heffing op bedrijfsruimten is het tegenaan van het stedelijk verval. Dit valt te lezen in 

een toelichting op het Decreet ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimte 1995.43 Artikel 2 van dit decreet geeft de definitie van een bedrijfsruimte: 

‘’de verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw44 bevindt, als één 

geheel te beschouwen en die toebehoren aan dezelfde eigenaar. Deze verzameling heeft een minimale 

oppervlakte van 5 aren’’ 

Een bedrijfsruimte wordt beschouwd als leegstaand als meer dan 50 procent van de totale vloeroppervlakte 

niet effectief wordt gebruikt in overeenstemming met de bestemming.  Het gebruik van de ruimte dient 

rationeel te zijn.45  Dit is afhankelijk van het soort economische activiteit dat normaal in de specifieke 

bedrijfsruimte plaatsvindt.  Feitelijke toetsing per bedrijfsruimte is hierdoor noodzakelijk. Verder schrijft 

het decreet voor dat gemeenten ieder kalenderjaar een lijst opstellen van leegstaande en/of verwaarloosde 

bedrijfsruimten die op haar grondgebied zijn gelegen. De lijst wordt vervolgens overgedragen aan het 

gewest. Uiteindelijk is de afdeling administratie van het gewest belast met de registratie. Registratie vindt 

                                                           
43 Zie Ruimte Vlaanderen, Brochure leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimte 2016, 2016, p. 1. 
44 Bedrijfsgebouw: elk gebouw of gedeelte van een gebouw waarin een economische activiteit heeft plaatsgevonden 

of plaatsvindt ex art 2. 15° en 2. 2° van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en 

voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. 
45 Zie Ruimte Vlaanderen, Brochure leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimte 2016, 2016, p. 15. 
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plaats door middel van een inventarisatielijst.46 Een heffing moet worden betaald vanaf het kalenderjaar dat 

volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris. Grondslag voor de heffing is het geïndexeerd 

kadastraal inkomen (KI) met peildatum 1 januari van het derde registratiejaar47. Vervolgens wordt het 

jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen, met 1 januari 1995 als 

basisindexcijfer. Voor de berekening van de heffing worden 4 progressieve tarieven toegepast op telkens 

een deel van het kadastraal inkomen. De uiteindelijke heffing heeft een minimum van 3700 euro. De 

opbrengsten van de heffing komen terecht in het Vernieuwingsfonds.48 Zo wordt ervoor gezorgd dat de 

belasting niet als een uitsluitend gewestelijke belasting moet worden beschouwd.  Het fonds geeft financiële 

steun aan projecten die leegstaande bedrijfsruimten een nieuwe toekomst moet geven. De gemeenten die 

hun gemeentelijke leegstandslijst hebben ingestuurd vóór 1 maart van het kalenderjaar hebben recht op 20 

procent van de elk jaar geïnde heffingen. Gemeenten die verzaakt hebben in het opsturen van de lijst, 

hebben gedurende drie jaar geen recht meer op een gemeentelijk deel van de inkomsten.  Door een 

dergelijke constructie hebben gemeenten belang bij goed bijgehouden leegstandslijst die moet dienen voor 

de gewestelijk inventarislijst. Ook is met het vernieuwingsfonds gerealiseerd dat de gewestelijke 

opbrengsten, die voortvloeien uit de heffing, ten gunste komen van de gemeenten. Een gemeentelijke 

maatregel is de leegstandsheffing op bedrijfsruimte echter niet. Het is een gewestbelasting van het gewest 

Vlaanderen en daarmee vooral een gewestelijke maatregel.    

§ 4.1.2 Gemeentelijke leegstandsheffing op gebouwen in Vlaanderen 

De heffing op gebouwen en woningen kan wel volledig als gemeentelijk instrument  tegen leegstand worden 

beschouwd. Voorheen werd deze heffing door het Vlaams Gewest geïnd, maar als gevolg van het grond- 

en pandenbeleid 2009 is de leegstandsheffing voortaan een bevoegdheid voor de gemeentebesturen.  Vanaf 

1 januari 2010 kunnen gemeenten een eigen heffingsreglement vaststellen, waarin regels rond een 

leegstandsheffing worden opgenomen.  In artikel 1.2.5° van het decreet grond- en pandenbeleid staat de 

definitie van gebouw beschreven: 

‘’Elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van 

de in de in het leegstandsdecreet genoemde bedrijfsruimten.’’ 

Gemeenten zijn verplicht in het opmaken/bijhouden van een leegstandsregister van alle leegstaande 

gebouwen (en woningen), dit is het monitoringsinstrument.49  Eigenaren worden in kennis gesteld bij 

                                                           
46 Artikel 3 paragraaf 1 van het Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 

leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. 
47 Het Kadastraal inkomen is een fictief huurinkomen. 
48 Artikel  17 van het  Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand 

en verwaarlozing van bedrijfsruimten. 
49 Artikel 2.2.6 paragraaf 1 van het  Decreet Grond- en Pandenbeleid 2009.  
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opname van hun leegstaande panden. Een gebouw is leegstaand indien meer dan de helft van de totale 

vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie 50  van het gebouw wordt aangewend gedurende een 

termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden.51 Gemeenten hanteren hierbij een administratief 

leegstand-begrip. 52  Leegstand wordt beoordeelt aan de hand van objectieve indicaties die worden 

vastgelegd in een heffingsreglement. De Vlaamse wetgever somt een niet-limitatieve lijst van indicaties op 

die in het reglement kunnen worden opgenomen. Wanneer  de indicaties geen uitkomst bieden bij het 

vaststellen van leegstand, dient een tweede controle te worden uitgevoerd. De gemeente draagt hierbij de 

bewijslast en moet aantonen dat er sprake is van leegstand.53 Gemeentebesturen beslissen eigenhandig of 

het gaat heffen op gebouwen (en woningen) die zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Er 

is dus geen verplichting voor gemeenten om een leegstandsheffing in te voeren. Er kan pas geheven worden 

op panden die minimaal één jaar in het leegstandsregister zijn opgenomen. De heffing worden ingevoerd 

door het opmaken/aanpassen van een heffingsreglement, waarbij minimum aanslagen gelden. 54 De 

berekening van de heffing gebeurt op basis van een formule. De heffing stijgt  daardoor evenredig met het 

aantal jaren dat het gebouw op de inventaris staat.  Het Decreet Grond- en Pandenbeleid bepaalt geen 

maximale tarieven. In het decreet is een groot aantal vrijstellingen vastgelegd, veelal in situaties waaruit 

blijkt dat de eigenaar stappen onderneemt om de leegstand te beëindigen. De in het decreet genoemde 

vrijstellingen zijn  echter niet bindend. Gemeenten kunnen daardoor afwijkende vrijstellingsgronden 

vastleggen in hun leegstandsreglement. De heffing moet worden betaald door de eigenaar, die de 

mogelijkheid heeft om tegen de aanslag in beroep te gaan.  

§ 4.2 Vlaamse ervaringen op gebied van leegstandsheffing 

 In 2001, 5 jaar na invoering, heeft het Vlaamse gewest de heffing inzake leegstand van gebouwen en 

woningen voor het eerst geëvalueerd. Het is nuttig om naar deze evaluatie te kijken omdat een 

leegstandsheffing voor Vlaanderen destijds ook een nieuw instrument in de bestrijding van leegstand was. 

Uit het evaluatierapport bleek dat in veel gevallen zowel Vlaamse belasting op gebruik (onroerende 

voorheffing) als een belasting op niet-gebruik (leegstandsheffing) werd geheven.55 Dit werd onwenselijk 

geacht. Daarentegen werd leegstand daadwerkelijk aangepakt en leek de heffing en doeltreffend instrument 

te zijn. Echter een groot aantal bezwaarprocedures tegen de heffingen was vaak succesvol voor 

                                                           
50 De functie van het gebouw blijkt uit allerlei vergunningen, zie Artikel 2.2.6 paragraaf 2 Decreet Grond- en 

Pandenbeleid 2009. 
51 Artikel 2.2.6 paragraaf 2 Decreet Grond- en Pandenbeleid 2009. 
52 Zie artikel 3 Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en 

houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding 

van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, 2009. 
53 D. Tamara, Het leegstandsbeleid in Vlaanderen juridisch doorgelicht, 2012, p. 3. 
54 Artikel 3.2.17 Decreet Grond- en Pandenbeleid 2009. 
55 Zie Parlementaire stukken Vlaanderen, nr. 569/2, 2000-2001, p. 12. 
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pandeigenaren.56 De administratieve lasten voor de heffing op leegstaande gebouwen waren daardoor erg 

hoog voor burgers, bedrijven en overheid. In 2009 is -zoals eerder opgemerkt- de heffingsbevoegdheid 

overgeheveld naar de gemeenten. Dit heeft ervoor gezorgd dat gemeentebesturen dichter bij de 

pandeigenaren zijn komen te staan. Zo is meer ruimte gecreëerd om in te spelen op specifieke behoeften en 

problemen die heersen in de gemeenten. Bovendien worden bezwaarprocedures positief beïnvloed, wanneer 

het gehele proces is in handen van één enkel orgaan ligt. Desalniettemin blijft de bewijsvoering van 

leegstand lastig.57 Momenteel is verder nog niet veel duidelijk over de gevolgen van de overhevelingen van 

de leegstandsheffing naar gemeenten in Vlaanderen. De Vlaamse overheid in momenteel bezig met het 

opstellen van een evaluatierapport.         

 De Vlaamse heffing op leegstaande bedrijfsterreinen is na de invoering verschillende malen 

geëvalueerd en aangepast. Meest recente knelpunten zijn:  de registratie basis voor opname in het register,  

het effectief leegstand-begrip en koppeling tussen moment van registratie en het moment van heffing.58  

§ 4.3 Mogelijkheden fiscalisering leegstand in Nederland 

Bij een eventuele heffing op leegstand in Nederland, acht ik het verstandig om de Vlaamse ervaringen op 

gebied van een leegstandsheffing mee te nemen. Kanttekening daarbij is dat ervaringen in Vlaanderen niet 

automatisch tot dezelfde ervaringen in Nederland zullen leiden. Verder acht ik het van belang om rekening 

te houden met de tekortkomingen van de huidige instrumenten tegen leegstand.  

 Allereerst dient de vaststelling van leegstand besproken te worden. Ik pleit ervoor om leegstand in 

beginsel administratief vast te stellen. Waarbij gebruik gemaakt kan worden van integrale registraties van 

gebouwen, personen en bedrijven.  Deze registraties zou ik koppelen aan de meldingsplicht van leegstaande 

panden in de  huidige Leegstandwet en Wet Kraken en Leegstand. Gemeenten kunnen de leegstand dan op 

basis van de registraties vaststellen. De melding van leegstand na minimaal zes maanden bevestigt 

vervolgens de juistheid van de registraties. Een soort voor ingevulde inventarisatielijst wordt zo gecreëerd. 

Mismatches tussen registraties en melding kunnen door de gemeente worden gecontroleerd door middel 

van feitelijke toetsing in de praktijk. Hierbij zou kunnen worden nagedacht over omkering van de bewijslast 

indien niet (of op een onjuiste wijze) aan de meldingsplicht wordt voldaan.59 Dit moet de administratieve 

lasten van de overheid beperken en dienen als dwangmiddel om leegstand te melden.  Het is daarentegen 

niet gewenst dat de administratieve lasten van burgers onevenredig hard stijgen. Voorts is het verstandig 

om deze methode voor het vaststellen van leegstand binnen twee jaar te evalueren. In de tussentijd zouden 

ook steekproeven kunnen worden gehouden bij panden waarvan administratief niet is vastgesteld dat ze 

                                                           
56 Regioplan, Leegstand en Kraken, 2008, p. 41; Regioplan, leegstandsheffing in België, 2010, p. 13. 
57 D. Tamara, Het leegstandsbeleid in Vlaanderen juridisch doorgelicht, 2012, p. 33. 
58 Vlaamse parlementairen stukken, nr. 1040, 2016/17. 
59 Net als bij het niet of onjuist doen van een aangifte in de Inkomsten Belasting. 
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leeg staan, maar het vermoeden wel bestaat.  Dit om de fraudegevoeligheid te kunnen evalueren. Fraude 

zijn situaties waarin een pand feitelijk leegstaat, maar administratief in gebruik. Denk hierbij aan een DGA 

die zijn pand verhuurt aan zijn eigen BV, maar feitelijk geen gebruik gaat maken van het pand.  Ik pleit 

ervoor om leegstand al na een periode van één jaar in een heffing te kunnen betrekken. Op basis van Keeris 

concludeerde ik dat leegstand na één jaar het niet-problematisch karakter verliest.  Bovendien zou het 

hanteren van een eenjaarstermijn het normale verhuurproces kunnen versnellen. Gemeenten zouden voor 

het heffen op leegstand, in hun belastingverordening, ook een langere periode mogen hanteren. Gemeenten 

hebben namelijk het best zicht op de noodzaak van een eventuele heffing in hun gemeenten. Ik wijk dus af 

van de  gemeentelijke heffing op gebouwen (en woningen) in Vlaanderen. Zij hanteren voor het vaststellen 

van leegstand een minimale termijn van één jaar. Vervolgens belasten ze pas na een periode van minimaal 

één jaar leegstand. Uiteindelijk komt de minimale termijn voor een belasting op leegstand daarmee op twee 

jaar. Als grondslag voor de heffing zou men er -mijn inziens- verstandig aan doen om aan te sluiten bij de 

WOZ waarde. Grootse voordeel is hierbij eenvoud. De gemeente heeft deze gegevens al in bezit en er dient 

geen nieuw begrip te worden geïntroduceerd. Echter, er dient voorkomen te worden dat zowel een belasting 

op gebruik als een belasting op leegstand moet worden afgedragen. 60 In Nederland zou dit dan gaan om het 

betalen van zowel OZB als een leegstandsheffing. Dit kan voorkomen worden door de definities betreffende 

leegstand in de Gemeentewet en Leegstandwet bij elkaar aan te laten sluiten.  Voor de hoogte van de heffing 

zou een percentage van de WOZ waarde kunnen worden gepakt. Percentage-bepalingen zou ik  wederom 

overlaten aan de gemeenten. Zij hebben -zoals eerder opgemerkt-  een beter zicht op de problemen in hun 

gemeenten en de noodzaak van een heffing. Ook zou het gebruik van een formule zoals in Vlaanderen een 

optie zijn. Als variabelen kunnen dan het aantal jaren van inventarisatie en de WOZ-waarde worden 

gebruikt.  Verder zou ik nog willen opmerken dat een belasting op leegstand alleen effectief is wanneer de 

heffing hoog genoeg is. De leegstandsheffing moet eigenaren voldoende financiële dwang geven om actief 

op zoek te gaan naar een huurder (door bijvoorbeeld zijn huurprijs te verlagen). Vrijstellingen moeten er 

vervolgens voor zorgen dat in onwenselijke situaties belastingheffing plaatsvindt. Opnieuw acht ik het van 

belang dat gemeenten de mogelijkheid hebben tot het vaststellen van eigen vrijstellingsgronden. De extra 

opbrengsten van de heffing kunnen onder andere worden gebruikt om de stijging van de administratieve 

lasten van de gemeenten te bekostigen.               

 Een tweede mogelijkheid voor het heffen op leegstand  heb ik reeds beschreven in paragraaf 2 van 

hoofdstuk 3. Gemeenten kunnen de OZB voor gebruikers van niet-woonruimte afschaffen (verlagen tot een 

nultarief) en daarbij het OZB-tarief voor eigenaren te verhogen. Door een dergelijke wijziging komt de 

OZB geheel voor rekening van de eigenaar van een pand. Op deze manier zou het een prikkel voor 

                                                           
60 Denk aan de OZB die ook de WOZ waarde als grondslag neemt. 
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eigenaren moeten zijn om zich extra in te spannen een huurder te vinden. Verschillende gemeenten maken 

al gebruik van deze mogelijkheid.  Het moet nog blijken hoe deze variant zich in de komende jaren uit 

werkt. Een effect op leegstand kan pas over een aantal jaar worden geëvalueerd. Groot voordeel is dat er 

geen nieuw fiscaal begrip dient te worden geïmplementeerd. Echter, er lijken ook gebreken aan de 

overheveling van de OZB te zitten.61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Zie: CDA Lelystad, afschaffen gebruikersdeel OZB blijkt sterk nadelig voor 270 eigenaren van niet-woningen, 5 
december 2015, geraadpleegd op 10 februari 2017,                 
<www.cda.nl/flevoland/lelystad/actueel/nieuws/afschaffen-gebruikersdeel-ozb-blijkt-sterk-nadelig-voor-270-
eigenaren-van-niet-woningen/> 
 



Bachelor Thesis Fiscale Economie                                                                                                       Carlo Snoeren  

19 
 

5. Samenvatting en conclusies 
 

In deze thesis komen de mogelijkheden voor een fiscalisering van leegstand aan bod. Door aanhoudende 

leegstand van vooral winkel- en kantoorpanden wordt vanuit verschillende gemeenten geopperd om een 

leegstandbelasting in te voeren. Een dergelijke heffing op leegstand zou ervoor moeten zorgen dat 

pandeigenaren gestimuleerd worden in het vinden van een huurder. Vanuit deze roep naar een fiscaal 

instrument in de bestrijding van leegstand, heeft deze thesis getracht in te gaan op de mogelijkheden binnen 

het huidig wettelijk kader voor gemeenten. Vervolgens heb ik de mogelijkheden voor een eventuele heffing 

op leegstand beschreven. De probleemstelling die ik heb proberen te beantwoorden, luidt daarmee als volgt: 

In hoeverre biedt het thans geldende wettelijk kader gemeenten de mogelijkheid om leegstand te bestrijden 

doormiddel van  fiscalisering, en hoe zou een dergelijke maatregel er dan uit kunnen zien? 

Tijdens mijn onderzoek ben ik binnen de Gemeentewet een mogelijkheid tegengekomen om eigenaren van 

leegstaande panden fiscaal aan te pakken. De onroerendezaakbelasting (OZB) die op grond van de 

Gemeentewet geheven kan worden, zou als fiscaal instrument kunnen worden ingezet. Gemeenten kunnen 

dit bereiken door afschaffing (verlaging tot nultarief) van het gebruikersdeel OZB van niet-woningen, en 

deze vervolgens overhevelen naar eigenaren door middel van een verhoging van het eigenarendeel OZB. 

Verschillende gemeenten bleken al gebruik te hebben gemaakt van deze mogelijkheid.  

 Vervolgens gaat deze thesis in op de mogelijkheden via de Leegstandwet die later gewijzigd is door 

de Wet Kraken en Leegstand. De Wet Kraken en Leegstand 2010 heeft ervoor gezorgd dat gemeenten meer 

instrumenten hebben gekregen om leegstand van niet-woningen te bestrijden. Gemeenten kunnen sinds 

2010 een  leegstandsverordening aannemen, die de volgende drie elementen kan bevatten: meldingsplicht 

van leegstaande panden, leegstandsoverleg en een verplichte voordracht. Een belastingverordening op 

leegstand acht ik echter nog niet mogelijk. De wetgever zou daarvoor de mogelijkheden van de 

leegstandverordening (artikel 2 Leegstandwet) moeten verruimen of aanpassen. Ondanks de missende 

grondslag, heb ik een voorstel gedaan hoe een dergelijke heffing er uit moet komen te zien. Dit voorstel 

heb ik gebaseerd op tekortkomingen van de huidige Leegstandwet en Vlaamse ervaringen.  Daaruit 

concludeer ik dat met name de uitvoerbaarheids- en handhavingskosten voor de overheid beperkt dienen te 

blijven wanneer leegstand moet worden aangetoond.  Om dit te bewerkstelligen stel ik voor om leegstand 

administratief vast te stellen op basis van registraties. Dit zou ik vervolgens willen koppelen aan de 

meldingsplicht in de huidige Leegstandwet. Zo wordt gecreëerd dat gemeenten louter steekproefsgewijs 

dienen op te treden. Verder pleit ik ervoor om leegstand al na een periode van één jaar in een heffing te 

kunnen betrekken. Zo kunnen gemeenten adequaat en snel optreden, maar wordt toch rekening gehouden 

met een termijn van geaccepteerde leegstand. Tot slot acht ik het van belang dat gemeenten vrij zijn in het 
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vaststellen van tarieven, termijnen en vrijstellingsgronden, voor zover geen minima nodig zijn. 

Gemeentebesturen hebben namelijk het beste zicht wat er speelt in de gemeente en de noodzaak van een 

heffing op leegstand. 
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Appendix 

Tabel 1 aangepaste versie  van de leegstandsindeling van Keeris in: Van der Voordt e.a., Transformatie van kantoorgebouwen. 

Thema's, actoren, instrumenten en projecten, Rotterdam: uitgeverij 010 2007. 

Soort leegstand Mate van problematiek 

  

Groep 1 Geaccepteerde leegstand Geen; acceptabel risico 

Aanvangs- of aanloopleegstand: Leegstand na oplevering 

nieuwbouw of renovatie tot aan eind eerste aansluitend 

volledig jaar van exploitatie 

Geen, normaal onderdeel verhuurproces 

Natuurlijke, of normale leegstand: Als normaal 

aangehouden gemiddelde leegstand voor de categorie en 

type vastgoed binnen de lokale submarkt 

Geen, normaal onderdeel verhuurproces 

Mutatieleegstand: Leegstand bij wisseling huurder bij 

aansluitende wederverhuur voor gereed maken van 

gehuurde voor nieuwe huurder 

Geen, normaal onderdeel verhuurproces 

Frictieleegstand: Leegstand na vertrek van huurder indien 

op korte termijn geen aansluitende verhuur plaatsvindt, 

tot max. 1 jaar na expiratie van laatste 

verhuurovereenkomst 

Geen, normaal onderdeel verhuurproces 

  

Groep 2 Problematische leegstand Beperkt; acceptabel risico 

Langdurige leegstand: Leegstandssituatie waar 

frictieleegstand in overgaat, tot maximaal 2 jaar na 

expiratie van laatste verhuurovereenkomst 

Beperkt; acceptabel risico 

Operationele leegstand: Langdurige leegstand t.g.v. een 

te laag prestatieniveau (uitstraling, structuur, 

maatvoering, geleding, voorzieningen) 

Beperkt; acceptabel risico 

  

Groep 3 Dramatische leegstand Groep 3 Dramatische leegstand 

Structurele leegstand – kansarm: Leegstand na 3 jaar 

frictie- en langdurige leegstand, zonder enig perspectief 

op verhuur op korte termijn, dan wel reeds na 2 jaar 

indien elk perspectief op verdere verhuur ontbreekt 

Mogelijk problematisch 

Structurele leegstand – kansloos: Leegstand na 2 jaar 

langdurige leegstand indien elk perspectief op verdere 

verhuur ontbreekt; object beantwoordt niet aan 

marktvraag  

Zeer problematisch 

Locationele leegstand: Structurele kansloze leegstand 

door het niet kunnen beantwoorden op locatieniveau aan 

algemeen gestelde eisen ten aanzien van 

vestigingsplaatsfactoren 

Zeer problematisch 
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