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Aangifte aanslagjaar 202 ….. 
 

Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels - 
BOUWGRONDEN 
 

 

1. Identificatie belastingplichtige 

Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. 

Naam persoon/firma  .....................................................................................................................................  

U bent:  vruchtgebruiker      eigenaar      erfpachter      opstalhouder 

Straat en nummer  .....................................................................................................................................  

Postcode en gemeente  .....................................................................................................................................  

Ondernemingsnummer  .....................................................................................................................................  

Rijksregisternummer  .....................................................................................................................................  

Telefoonnummer  .....................................................................................................................................  

E-mail  .....................................................................................................................................  

 

2. Identificatie belaste goed 

Vul hieronder de gegevens van de grond in. 

LIGGING VAN DE GROND 

 .......................................................................................................................................................................................  

KADASTRALE GEGEVENS 

 .......................................................................................................................................................................................  

OPPERVLAKTE VAN DE GROND (in m²) 

 .......................................................................................................................................................................................  

AANDEEL EIGENDOM (in breukvorm) 

 .......................................................................................................................................................................................  

 

3. Vrijstellingen 

WIJZIGING VAN EIGENAAR OP 1 JANUARI VAN HET AANSLAGJAAR 

Datum van de      compromis      notariële akte   -   -     

Naam en adres van de notaris  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

Naam en adres van de nieuwe-eigenaar  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

Ondernemingsnummer  ....................................................................................................................  

Rijksregisternummer  ....................................................................................................................  

 

ANDERE VRIJSTELLINGEN 

→ Enkel indien u eigenaar werd na 2014: 

 Is dit het enige onroerend goed dat u bezit in binnen- of buitenland? 

 ja 

 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Belastingen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 

 Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 74 80 
 
Bus 5/6/17/18/38/39/42/44/48/52/53/54/55/55s/57/58/59/69/70/71/72/73/74/76/77/78 
Tram 2/4 
 

stadsbelastingen@stad.gent | www.stad.gent 
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 Kan er op deze grond niet gebouwd worden krachtens een beslissing van de overheid die het volgende omvat: 
 
 de plaatsing op een ontwerplijst ter bescherming als landschap- dorp- of stadsgezicht wanneer deze een 

bouwverbod inhoudt  ja 
 
 de klassering als landschap- dorp- of stadsgezicht wanneer deze een bouwverbod inhoudt  ja 
 
 de bescherming als natuurreservaat wanneer deze een bouwverbod inhoudt  ja 
 
 een door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld onteigeningsplan of een bij KB of MB goedgekeurd 

onteigeningsplan  ja 
 
 een voorlopig vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan dat een bouwverbod in het vooruitzicht stelt  ja 
 
 bodemonderzoek/sanering  ja 

 

 Heeft u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere bouwvergunning) bekomen? 

  Met sloopvergunning (gedurende 2017 of 2018)           
 

  Zonder sloopvergunning (gedurende 2018)           

 Geef de datum van de vergunning   -   -     
 

 Geef het vergunningsnummer           

 

 Bent u eigenaar geworden van dit goed in de loop van het jaar 2018? 

  ja Geef de datum van de notariële akte   -   -     

 

4. Ondertekening 

 

Echt verklaard te ………………………………………………….. op   -   - 2 0 2  

Handtekening aangever (+volledige naam en voornaam) 

 

 

 

 

 

Deze aangifte moet U ALTIJD indienen of terugsturen via de post OF online via www.stad.gent 
ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar. Zo vermijdt u een belastingverhoging van 
maximaal 500 euro. 
Doorgescande aangiften zijn niet rechtsgeldig en worden als niet ontvangen beschouwd. 

 

OPGELET WIJZIGING VAN HET REGLEMENT 
BELASTINGPLICHTIGE is gelijk aan VRUCHTGEBRUIKER 

 
Naam:  ........................................................................................................................................................  
 
Adres:  .......................................................................................................................................................  

 

Het volledige reglement kan u steeds raadplegen via www.stad.gent/belastingen 

 


