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Bezoekadres 

Dienst Wonen 

Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid 

Woodrow Wilsonplein 1 

9000 Gent 

tel.: 09 266 76 19 

fax: 09 266 76 69 

Stadhuis 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

Openingsuren en bereikbaarheid van de 
woonwinkels, vindt u op: 
https://stad.gent/openingsuren-
adressen/woonwinkels 
 

toezicht@stad.gent 

 

 Belangrijke informatie voor de aanvrager 
 

  Dit formulier is geldig vanaf 1 januari 2017 

Waarvoor dient dit formulier? 
 
Dit is een aanvraagformulier voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en 
ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde panden.  
 
Meer verduidelijking over de termijnen en voorwaarden van de verschillende types vrijstellingen 
vindt u terug in volgende reglementen op www.stad.gent:   

 Reglement opmaak leegstandsregister, Belastingreglement op leegstaande woningen 
en gebouwen 

 Reglement inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen, Belastingreglement 
op verwaarloosde woningen en gebouwen 

 Reglement opmaak inventaris van ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaarde 
woningen, Belastingreglement op ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaarde woningen 
 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
U kunt dit formulier en verplichte bijlagen opsturen naar bovenstaand postadres of afgeven bij het 
loket van de Dienst Wonen tegen ontvangstbewijs. U kan het ingevulde formulier ook inscannen en 
per e-mail doorsturen naar toezicht@stad.gent.  
 

Wat hebt u nodig om dit formulier in te vullen? 

 

 Er zijn verplichte bijlagen per type vrijstelling. Zie vraag 2 van dit formulier. 

 Bij renovatiewerken zonder stedenbouwkundige vergunning moet u de volgende 

bewijsstukken toevoegen: 

a. een renovatieschema met een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren 
werken 

b. een schets van de woning met aanduiding van de geplande werken 
c. een volledige opsomming en beschrijving van de werken 
d. een raming van de kosten 
e. foto’s van de delen van de woning die gerenoveerd moeten worden 

Aanvraag voor vrijstelling van de 
belasting op leegstaande, verwaarloosde 
en ongeschikt/onbewoonbaar 
verklaarde panden 

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu 
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 Info van het pand waarvoor u de vrijstelling aanvraagt 
 
1. Ligging van het pand. 

 

 straat en nummer:  

 postnummer en gemeente:  

 
    
       Datum vanaf wanneer u het zakelijk recht geniet: _ _ / _ _ / _ _ _  

| Ter info - Een zakelijk gerechtigde is de houder van een van de volgende zakelijke rechten: 

 de volle eigendom 

 het recht van opstal of erfpacht 

 het vruchtgebruik 

 
2. Vink aan waarom u een vrijstelling aanvraagt. 

 
Motivatie van overheidswege. 

 
 Het pand behoort toe aan een Sociale Woonorganisatie. 

 

 Het pand maakt deel uit van een goedgekeurd onteigeningsplan van de bevoegde overheid, 
of er wordt geen stedenbouwkundige vergunning meer afgeleverd, omdat een onteigeningsplan 
wordt voorbereid. 
 

 Het pand behoort toe aan de Belgische staat door een definitieve verbeurdverklaring (art. 42, 
1° en 2° van het strafwetboek). 

| Voeg de nodige bewijsstukken toe. 

 

U bewoont het pand of hebt het zakelijk recht overgedragen? 
 

 Ik ben op het bovengenoemde adres ingeschreven ben en heb er mijn hoofdverblijfplaats. Ik 

heb geen zakelijk recht (d.i. volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal) op een ander 

onroerend goed (enkel voor verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen).  

 

 Het zakelijk recht is mij als natuurlijk persoon overgedragen via erfopvolging,  testament of 

notariële akte. 
| Voeg het bewijs overdracht toe. 

 

 Het zakelijk recht is mij als rechtspersoon overgedragen en de vroegere houder van het 

zakelijk recht is geen rechtstreeks of onrechtstreeks deel van de vennootschap of lid van de vzw. 

 

 De houder van het zakelijk recht is de laatste gedomicilieerde bewoner en verblijft omwille 

van ziekte, ongeval, hoge leeftijd of vrijheidsberoving op een andere plaats.  
| Voeg het bewijs van vertrek uit de woning toe. 
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U bent het slachtoffer van een ramp of overmacht? 
 

 Het pand werd minder dan drie jaar geleden getroffen door brand, ontploffing of een ramp 

veroorzaakt door natuurlijke elementen.   
| Voeg een bewijs van de ramp toe. 

 
 Ik vraag een vrijstelling wegens overmacht.  

| Staaf dit met voldoende bewijsstukken als bijlage. 

 
U bent van plan om de woning te renoveren? 
 

 Ik heb in de voorbije 24 maanden een stedenbouwkundige vergunning verkregen. 

 Ik heb geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor mijn renovatiewerken en voeg als 
bijlage minimaal alle volgende stukken toe: 
 

1. een renovatieschema met een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werken. 
2. een schets van de woning met aanduiding van de geplande werken 
3. een volledige opsomming en beschrijving van de werken 
4. een raming van de kosten 
5. foto’s van de te renoveren delen van de woning 

 
De woning is een beschermd monument? 
 

 Het pand is opgenomen in een ontwerplijst van monumenten die vatbaar zijn voor 
bescherming. Die lijst is voor advies en aanplakking neergelegd bij het stadsbestuur. 
 

 Het pand is maximaal 2 jaar geleden beschermd als monument.  
 

 Het pand is een beschermd monument waarvoor een restauratiepremie werd aangevraagd.  
| Voeg een bewijs hiervan toe als bijlage. 

 

 Persoonlijke informatie  
   

3. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. 

 

 voornaam:   

 achternaam:   

 straat en nummer:  

 postnummer en gemeente:  

 
firma of organisatie: 

| indien van toepassing 

 

 
ondernemingsnummer:  

| indien van toepassing 
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 Verplichte bijlage(n) 
  
De verplichte bijlagen staan vermeld bij het type vrijstelling (zie vraag 2). 

 

 Ondertekening 
   

5. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik bevestig dat alle gegevens op dit formulier volledig en correct zijn ingevuld. 

 
Datum: _ _ / _ _ / _ _ _ _  Handtekening 

De persoonsgegevens die u ons geeft, komen in een bestand dat de Stad Gent beheert en verwerkt. Dat gebeurt in 
overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht 
om uw gegevens in te zien en om ze kosteloos te laten verbeteren of schrappen door te mailen naar gentinfo@stad.gent.  
We zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de stedelijke dienstverlening. 
 

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 
 
 

  

De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu controleert de gegevens op deze aanvraag en de 
bijgevoegde bewijsstukken. De dienst kan de aanvraag niet behandelen zolang ze niet over alle 
nodige bijlagen beschikt .  
 
Als alles in orde is en de aanvraag kan ambtshalve goedgekeurd worden, brengen we u schriftelijk 
op de hoogte van de toekenning en de termijn van vrijstelling. 
Bij een renovatie zonder stedenbouwkundige vergunning, overmacht, rampen of een eventuele 
weigering van vrijstelling neemt het college van burgemeester en schepenen de beslissing.  We 
delen ze u dan schriftelijk mee.  
 

 

 

 
4. Vul in hoe we u indien nodig kunnen bereiken. 

 

 telefoon of gsm:  

 e-mailadres:   
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