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Vlaams Belang 
HAM 

Voorstel tot schrappen 'Belasting op onbebouwde bouwgronden en 

percelen' 
 
  
Gemeenteraad van Ham, 4 april, voorstel van beslissing: 
 Schrappen 'Belasting op onbebouwde bouwgronden en percelen' 
  

Toelichting 

  
Op 20 december vorig jaar werd deze belasting door de gemeenteraad goedgekeurd, 
met onder andere volgende motivering : 
- Overwegende dat de gemeente het wenselijk acht om potentiële woonlocaties ter beschikking 
van de markt te stellen en om grondspeculatie tegen te gaan; 
- Overwegende dat het wenselijk is om realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde 
kavels te activeren in de gemeente;  
- Overwegende dat de invoering van een activeringsheffing de gemeente toelaat om de eigenaars 
van die gronden en kavels daartoe aan te sporen; 
  
  
Tijdens de vorige gemeenteraad van 7 maart werd op vraag van Groen betreffende het 
Klimaatportaal door de burgemeester geantwoord  (rond 8:40 audio-opname 
vragenkwartiertje) 
"...De bedoeling is toch naar ruimtelijke ordening meer groen tussen de woningen te 
krijgen, meer beboming en meer beplanting te doen tussen de woningen. 
 Het is de enige manier, of het is één van de weinige middelen als kleine gemeente om 
iets aan de problematiek te doen...." 
  
  

 Voorstel 
  
Als fractie zijn we voorstander om deze belasting op te heffen om volgende redenen : 
- eigenaars van onroerend goed worden reeds belast door de onroerende voorheffing 
- hoe langer deze percelen onbebouwd blijven, hoe langer ze kunnen dienen om 
regenwater op te vangen en te laten insijpelen. 
- de open percelen tussen de bestaande huizen versterken het landelijk uitzicht van 
onze gemeente. 
- het is niet ondenkbaar dat bouwnormen naar de toekomst toe stringenter worden, 
waardoor de woningen die binnen 10 jaar gebouwd worden, zuiniger  en 
milieuvriendelijker zullen zijn dan de woningen die er vandaag gebouwd zouden 
worden. 
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In tweede orde, of bijkomend, stellen we voor om de eigenaars van deze percelen aan 
te moedigen deze toegankelijk te maken voor de buurt. Door er een bankje te voorzien, 
en kinderen te laten spelen, maakt men van deze open plekken informele 
ontmoetingsplaatsen.  
Een openbare vuilnisemmer, en het onderhoud (afrijden van het gras door de 
gemeente)  moet de eigenaars van de percelen aanmoedigen deze open te stellen voor 
de buurt. 
  
We vragen dus in eerste orde de afschaffing van de belasting voor alle percelen. 
In tweede orde vragen we de afschaffing van de belasting, op voorwaarde dat het 
perceel toegankelijk wordt gemaakt om dienst te doen als ontmoetings- en speelruimte. 
 


