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SUBSIDIE 
WIJK IN DE STEIGERS 
RABOT-BLAISANTVEST 
U bewoont of verhuurt een woning in de wijk Rabot-Blaisantvest? 

U wilt verbeterings- of renovatiewerken uitvoeren aan 

uw woning(en) op een deskundige en betaalbare manier? 

Met de subsidie ‘ Wijk in de steigers’ kunt u  

als eigenaar tot 5000 euro besparen! 
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VOOR WIE? 
• u bent eigenaar van de woning

• u bent een meerderjarig en natuurlijk persoon

• u woont zelf in de woning of u verhuurt de woning aan een natuurlijk persoon, 

een sociaal of stedelijk verhuurkantoor

• uw gezamenlijk belastbaar inkomen behoort tot 1 van onderstaande 

inkomenscategorieën

• u kunt uw inkomen aantonen met uw aanslagbiljet van de belastingen, 

 betaald op de inkomsten van drie jaar geleden. Wanneer u een aanvraag doet 

 in 2016 dan moet u kijken naar het aanslagjaar 2014, waarin het inkomen 2013 

 wordt belast.

U BEHOORT TOT CATEGORIE 1, 2 OF 3 

INDIEN UW GEZAMENLIJK BELASTBAAR INKOMEN LAGER IS DAN: 

Categorie 1:  •  29.600 euro te verhogen met 1.540 per persoon ten laste

• of u verhuurt uw woning aan een sociaal of stedelijk verhuurkantoor, 

ongeacht uw gezamenlijk belastbaar inkomen. 

Categorie 2:  •  35.120 euro voor alleenstaanden

• 46.160 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen 

met 3.320 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste

• 46.160 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, 

te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste.

Categorie 3:  •  41.440 euro voor alleenstaanden

• 59.200 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, 

te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste vanaf de tweede 

persoon ten laste 

• 59.200 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, 

  te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste.

Opgelet: Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 

Ga met uw aanslagbiljet naar de woonwinkel als u niet zeker weet tot welke categorie 

uw inkomen behoort.
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VOOR WELKE WONINGEN? 
• De woning die u wilt renoveren ligt in het projectgebied Rabot-Blaisantvest. 

• De woning is minstens 25 jaar oud. 

• De woning is op datum van de subsidieaanvraag uw hoofdverblijfplaats of 

de hoofdverblijfplaats van uw huurder. Indien er werken nodig zijn om bewoning 

mogelijk te maken, krijgen u of uw huurder 1 jaar de tijd om zich in te schrijven 

in het bevolkingsregister.

• De woning voldoet aan de geldende wetgeving inzake stedenbouw, 

  ruimtelijke ordening.

• In woningen waarin zowel een handels- als een woonfunctie aanwezig is, 

  komen enkel werken in het woongedeelte in aanmerking. 

• Kamerwoningen komen niet in aanmerking. 

• U kunt de subsidie aanvragen voor uw eigen woning en maximaal twee woningen 

verhuurd aan een natuurlijk persoon. Voor woningen verhuurd aan een sociaal of 

stedelijk verhuurkantoor is er geen beperking in het aantal woningen waarvoor u 

de subsidie kunt aanvragen. 

VOOR WELKE WERKEN?
• bestrijding van vochtproblemen
• verbeteren of vernieuwen van de installatie voor verwarming 

en/of sanitair warm water
• elektriciteitswerken
• installatie van elementair sanitair
• stabiliteitswerken

• opmaak energieprestatiecertificaat 

Met name de Aloïs Joosstraat, Ambassadeursweg, Bargiekaai, Begijnhoflaan, Biervlietsraat, Bij Sint-Jozef, 
Bijsterveldweg, Blaisantvest, Buitenwalledoorgang, Buitenwallepad, Buitenwalleplein, Citroenstraat, 
Cornelis Sneyssonestraat, Drietorekensstraat, Elsstraat, Elyzeese Velden, Filips Van Cleeflaan, 
Gagelstraat, Gasklokstraat, Gasmeterlaan, Gebroeders De Smetstraat, Griendeplein, Guldenvliesstraat, 
Ijskelderstraat, Ijzendijkestraat, JozefII-straat, Kaprijkestraat, Karel Rijmhof, Kraaienbolledoorgang, 
Kraaienbollepad, Kraaienbolleplein, Kwakkelstraat, Madeleine Schauvliegestraat, Maria-Theresiastraat, 
Muishondstraat, Nicolaas Zannekinstraat, Noordstraat, Ogier Van Boesbekestraat, Oosteeklostraat, 
Opgeëistenlaan, Pannestraat, Rietstraat, Schaliestraat, Schommelstraat, Schoondijkepad, 
Schoondijkeplein, Spaarstraat, Ter Luchtedoorgang, Ter Luchtehof, Ter Luchtepad, Ter Luchteplein, 
Tondelierplein, Tondelierpark, Triomfstraat, Victor Frisstraat, Vlotstraat, Waldamkaai, Watervlietstraat, 
Wilgestraat, Wittekaproenenplein en de Wondelgemstraat.



5

• De subsidie wordt berekend per schijf. 

• Het subsidiebedrag wordt bepaald door het inkomen van de aanvrager en de 

kostprijs van de uitgevoerde werken.

• Het maximum subsidiebedrag bedraagt:

•  5000 euro voor aanvragers uit inkomenscategorie 1

•  4000 euro voor aanvragers uit inkomenscategorie 2

•  3000 euro voor aanvragers uit inkomenscategorie 3 

• Aan de hand van volgende tabel:

Subsidieschijf Facturatiebedrag Subsidie 
categorie 1

Subsidie 
categorie 2

Subsidie 
categorie 3

Schijf 1 €0 tot €2500 75% 65% 45%

Schijf 2 €2500 tot €5000 65% 55% 35%

Schijf 3 Vanaf €5000 55% 45% 25%

Voorbeeld: een aanvrager uit categorie 1 dient in totaal voor 6000 euro facturen in:

• op het eerste deel van het totaal aan facturen (het deel van 0 tot 2500 euro) 

ontvangt de aanvrager 75% subsidie, 75% van 2500 op het eerste deel van het 

totaal aan facturen = 1875 euro. 

• op het tweede deel van het totaal aan facturen (het deel van 2500 tot 5000 euro) 

ontvangt de aanvrager 65% subsidie, 65% van 2500 euro = 1625 euro.

• op het derde deel van het totaal aan facturen (het deel boven 5000 euro = 1000 

euro) ontvangt de aanvrager 55% subsidie, 55% van 1000 euro = 550 euro.

Op een facturatiebedrag van 6000 euro ontvangt een aanvrager uit categorie 1 

een subsidiebedrag van 4050 euro (dat is 1875 + 1625 + 550). Bovendien kan 

een aanvrager uit categorie 1 nooit meer dan 5000 euro subsidiebedrag ontvangen.   

HOEVEEL BEDRAAGT DE SUBSIDIE?
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HOE EN WANNEER AANVRAGEN?

 
• U kunt de subsidie aanvragen vanaf 1 januari 2016. 

• De facturen die u indient dateren na 1 januari 2016. 

• De uiterste aanvraagdatum voor een aanvraag voor de uitvoering 

  van de werken is 30 juni 2017.

• De uiterste aanvraagdatum voor een aanvraag na de uitvoering 

  van de werken is 31 december 2017.

• Aanvragers uit inkomenscategorie 2 en 3 moeten steeds de procedure 

 aanvraag na de werken volgen. 

• Aanvragers uit inkomenscategorie 1 kunnen zowel de procedure aanvraag 

 na de werken als de procedure aanvraag voor de werken volgen. 

• U vraagt de subsidie aan met het voorziene aanvraagformulier. Het formulier is 

beschikbaar in de woonwinkel en op stad.gent/beter-wonen. 

• De Stad Gent betaalt de premie uit onder voorbehoud van de jaarlijkse toekenning 

van het budget en tot uitputting ervan.

PROCEDURE AANVRAAG NA DE UITVOERING VAN DE WERKEN

• U voegt bij de aanvraag gedetailleerde facturen over de uitgevoerde werken 

  en/of aangekochte materialen. De facturen dateren na 1 januari 2016. 

• U kunt maximum 6 aanvragen indienen per woning, 1 per onderdeel 

  van de werken. Zo kunt u een volgend onderdeel van de werken uitvoeren 

met het verkregen subsidiebedrag en kunt u de kosten van de werken spreiden.  

PROCEDURE AANVRAAG VOOR DE UITVOERING VAN DE WERKEN 

(ENKEL INKOMENSCATEGORIE 1)

Als u de subsidie vooraf aanvraagt, kunt u voor de start van de werken zekerheid krijgen over 

de toekenning van de subsidie maar moet u offertes indienen. Na de uitvoering van de werken 

dient u gedetailleerde facturen in van de uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen. 
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Voor de procedure aanvraag voor de uitvoering van de werken gaat u als volgt te werk:

Stap 1: offertes indienen 

• U voegt gedetailleerde offertes toe van de werken die u zal uitvoeren of 

  van de materialen die u zal aankopen.

• De Stad Gent informeert u over het subsidiebedrag waarvoor u in aanmerking komt.

• U voert de werken uit. 

• U kunt offertes indienen tot 30 juni 2017.

• U kunt 1 offerte per onderdeel van de werken indienen.

Stap 2: facturen indienen

• De ingediende facturen dateren na 1 januari 2016 en worden voor 31 december 

2017 ingediend. 

• U kunt per woning die onder het toepassingsgebied valt maximaal 15 keer facturen 

indienen voor zover het maximum subsidiebedrag niet overschreden wordt. 

• Per aanvraag bedraagt de totale som van de ingediende facturen minimum 

  250 euro. Het minimaal bedrag van elke factuur bedraagt 50 euro.

• De facturen worden vergeleken met de ingediende offertes:

• de factuur is gelijk aan de offerte: uitbetaling van het vastgelegde subsidiebedrag

• de factuur is lager dan de offerte: uitbetaling van het gefactureerde bedrag

• de factuur is hoger dan de offerte: uitbetaling van het vastgelegde 

subsidiebedrag, de meerkost (het verschil tussen de offerte en de factuur 

  kunt u nog recupereren met een aanvraag na de werken)

• Let op: bij een aanvraag vooraf moet u binnen de 6 maanden 

  uw eerste facturen indienen. 

OPGELET!

Deze brochure informeert u over de hoofdlijnen van de subsidie. 

Bekijk zorgvuldig het reglement als u de subsidie wilt aanvragen. 
U vindt er meer informatie over belangrijke voorwaarden:

• over de aard van de werken

• de in te dienen facturen of offertes

• de aanvraagprocedure

• te respecteren termijnen

• de bijlagen bij de aanvraag
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WAAR AANVRAGEN? 

WELKOM IN DE WOONWINKEL!

U vindt het volledige subsidiereglement en het aanvraagformulier 
in de woonwinkel en op stad.gent/beter-wonen. 
In de woonwinkel vindt u ook een technisch consulent voor advies 
over de renovatie van uw woning.

WOONWINKEL RABOT-BLAISANTVEST
Jozef II-straat 104-106

9000 Gent

09 266 76 40

wonen@stad.gent
stad.gent/beter-wonen
Dinsdag 8.30 tot 12.00 uur

Woensdag 8.30 tot 12.00 uur 

Donderdag 8.30 tot 12.00 uur 

NOG VRAGEN? 

U KUNT UW AANVRAAG INDIENEN:

• persoonlijk:

Woonwinkel Rabot-Blaisantvest, Jozef II-straat 104-106, 9000 Gent 

(dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur of na afspraak)

Woonwinkel Gent Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 

(woensdag van 14 tot 17 uur)

• per post: Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

• digitaal via de website van Stad Gent: stad.gent/beter-wonen
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