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Vrijstelling of vermindering OV wegens improductiviteit  

 

Op aanvraag van de belanghebbende kan kwijtschelding of proportionele vermindering van de 

onroerende voorheffing worden verleend voor zover het belastbare inkomen ingevolge artikel 15 WIB 

1992 kan worden verminderd (art. 257, § 2, 3° WIB 1992). Dat is het geval wanneer een niet 

gemeubileerd gebouwd onroerend goed in de loop van het jaar gedurende ten minste 90 dagen 

volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen inkomsten heeft opgebracht. Maar er kan in het 

Vlaamse Gewest geen kwijtschelding of proportionele vermindering worden verleend indien het 

onroerend goed langer dan twaalf maanden niet in gebruik is genomen, rekening houdende met het 

vorige aanslagjaar (art. 257, § 2bis WIB 1992). Daarop bestaan dan weer enkele uitzonderingen. 

 

De improductiviteit waarvan sprake in deze wetsbepalingen moet het gevolg zijn van omstandigheden 

onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige. Het vereiste dat het niet in gebruik nemen of het 

niets opbrengen van een onroerend goed onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige moet zijn, 

veronderstelt dat de belastingplichtige bepaalde opties had : het moet gaan om situaties waarin de 

belastingplichtige, naast de keuze die tot improductiviteit leidde, ook een andere keuze had, die het 

onroerend goed wel deed opbrengen. Het enkele feit dat een eigenaar nog slechts één enkele 

bedoeling had met zijn onroerend goed en de daaraan beantwoordende bestemming een tijd lang 

improductiviteit met zich bracht, laat nog niet toe te besluiten dat die improductiviteit er gekomen is 

afhankelijk van de wil van die belastingplichtige. Daarmee is immers nog niet vastgesteld of er enige 

(vrije) keuze was voor de belastingplichtige. 

 

In casu was een BVBA eigenares van 4 gebouwen die zich in een zodanig slechte staat bevonden, 

dat het weer productief maken ervan, ofwel renovatiewerken, ofwel afbraakwerken gevolgd door 

nieuwbouwwerken vergde. De BVBA had bijgevolg geen andere keuze dan ingrijpende werken uit te 

voeren, wilde zij de goederen opnieuw productief maken. In die omstandigheden moet de 

improductiviteit tijdens de werken worden beschouwd als onafhankelijk van de wil van de 

belastingplichtige. 

 


