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Meer info Opsturen Persoonlijk afgeven 

tel.: 09 266 76 40 

wonen@stad.gent 

  

 

 

 

t.a.v. Dienst  Wonen 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

Woonwinkel Rabot-Blaisantvest. 

Jozef II-straat 104 

9000 Gent 

Dinsdag, woensdag en donderdag  

van 8.30 tot 12 uur  

 

 Belangrijke informatie voor de invuller 
 

  Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2016. 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan een eigenaar een subsidie voor verbeteringswerkzaamheden aan een 
woning in Gent voor de wijk Rabot-Blaisantvest aanvragen. De voorwaarden vindt u in het 
‘Subsidiereglement wijk in de steigers Rabot-Blaisantvest voor de periode 2016-2019’. U vindt het 
op www.stad.gent of kunt het opvragen bij de Woonwinkels.  
Eigenaars die deze subsidie willen aanvragen voor meerdere woningen, moeten per woning een 
aanvraagformulier indienen.  

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

U kunt deze aanvraag opsturen of persoonlijk afgeven. Het post- en bezoekadres vindt u 
hierboven. 

Tegen wanneer bezorgt u ons dit formulier? 

De subsidieaanvraag na de werken dient u in na uitvoering van de werken en ontvangst van de 
facturen en voor 30 juni 2018. 
De subsidieaanvraag voor de werken dient u in voor de uitvoering van de werken en voor 31 
december 2017.  
 

1. Vul hieronder het adres in van het pand waarvoor u een subsidie aanvraagt. 

|Het pand moet in het projectgebied van ‘Wijk in de steigers’ liggen. 

  

 Informatie over de aanvraag. 

straat en nummer/bus:        

postcode  en gemeente:        

Aanvraag subsidie wijk in de 
steigers 

mailto:wonen@stad.gent
http://www.stad.gent/


  

 Subsidie ‘wijk in de steigers’– versie 14 oktober 2016 - p.2 van 4 

2. Geef aan welk soort eigenaar u bent? 

| Enkel eigenaren kunnen deze subsidie aanvragen.  

☐ eigenaar – bewoner. Ga naar vraag 4. 

☐ eigenaar met de intentie om pand te bewonen. Ga naar vraag 4. 

☐ eigenaar - verhuurder. Ga naar vraag 3.   

☐ eigenaar met de intentie om pand te verhuren.  Ga naar vraag 3.   

3. Verhuurt u het pand aan een sociaal of stedelijk verhuurkantoor of hebt u die intentie? 

☐ ja. U behoort automatisch tot inkomenscategorie 1. Ga naar vraag 5. 

☐ nee. Ga naar vraag 4.   

4. Geef aan tot welke inkomenscategorie u denkt te behoren volgens inkomstenjaar 2013. 

|De inkomensbedragen zijn de geïndexeerde bedragen voor 2016.  

 Voeg het aanslagbiljet van 3 jaar geleden toe als bijlage.  

☐ inkomenscategorie 1. Ga naar vraag 5. 

|Uw inkomen is lager of gelijk aan €29.600 , te verhogen met € 1.540  per persoon ten laste. 

☐ inkomenscategorie 2. Ga naar vraag 6. 

|Voor alleenstaanden: uw inkomen is lager of gelijk aan € 35.120. 

  Voor alleenstaanden met één persoon ten laste: € 46.160 euro, te verhogen met €3.320 per 

persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. 

  Voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden: uw inkomen is lager/gelijk aan 

€ 46.120, te verhogen met € 3.320 per persoon ten laste. 

☐ inkomenscategorie 3. Ga naar vraag 6. 

|Voor alleenstaanden: uw inkomen is lager of gelijk aan €41.440. 

Voor alleenstaanden met één persoon ten laste: € 59.200, te verhogen met € 3.320 per 

persoon vanaf de tweede persoon ten laste. 

  Voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden: uw inkomen is lager/gelijk aan  

€ 59.200, te verhogen met 3.320 per persoon ten laste. 

5. Dient u de subsidie in  (per aanvraag 1 optie) 

☐ voor de werken. Dit is enkel voor aanvragers inkomenscategorie 1. 

☐ na de werken.  

6. Geef aan waarvoor u de subsidie wilt gebruiken.  

|U kunt voor meerdere werkzaamheden tegelijk een subsidie aanvragen. 

☐ vochtweringswerken 

☐ verwarming en warm water 

☐ elektriciteitswerken 

☐ de installatie van elementair sanitair (wc, bad, douche, lavabo) 

☐ stabiliteitswerken 

☐ opmaak energieprestatiecertificaat (specifiek voor verhuurders) 
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7. Noteer hier eventuele uitleg die u nog wilt toevoegen aan deze aanvraag.  

 

 

 

 

 

 

8. Vul uw persoonlijke gegevens in. 

ǀ Voorbeeld: 80.01.03-231.05.  

  U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart. 

ǀ Voorbeeld: BE68 5390 0754 7034.  

|De houder van de bankrekening is dezelfde als de aanvrager van de subsidie.  

 

|Woont u niet in het gebouw waar u de subsidie voor aanvraagt, vul dan hieronder uw adres in. 

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

 

10. Voeg de onderstaande verplichte bijlagen bij dit formulier.  

 het aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van 3 jaar geleden (van 
de aanvrager en alle personen waarmee hij samenwoont) 

 Persoonlijke informatie  

 voornaam:        

 achternaam:        

 rijksregisternummer:         

 rekeningnummer IBAN:                 

straat en nummer/bus:        

postcode  en gemeente:        

 telefoon of gsm:       

 e-mailadres:        

 Bijlagen 
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 ingeval indiening voor de werken: de gedetailleerde offertes 

 ingeval indiening na de werken: de facturen en andere documenten van de  uitgevoerde 
werkzaamheden 

11. Voeg uit de onderstaande lijst de bijlagen toe die voor uw aanvraag van toepassing zijn en 
vink hieronder aan wat u toegevoegd hebt.    

 kopie van het lopende geregistreerde huurcontract (indien van toepassing, zie vraag 2) 

 kopie van het contract met een sociaal of stedelijk verhuurkantoor (indien van toepassing, 
      zie vraag 3) 

 bewijs van kinderen ten laste (voor  kinderen ouder dan 18 jaar) 

 bewijs van handicap van de eigenaar of een medebewoner (indien van toepassing) 

 bij indiening na de werken: positieve keuringsattest(en) (bij verwarmings-en  
      elektriciteitswerken) 

 bij indiening na de werken: stedenbouwkundige vergunning (indien van toepassing) 
 

12. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik heb alle gegevens volledig en correct 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. 

 

 
De Dienst Wonen controleert de gegevens op deze aanvraag.  Ze gaat ook na of het dossier 
volledig is. Vervolgens stuurt ze u een volledigheidsbewijs met datum en dossiernummer. In dat 
volledigheidsbewijs zal staan of er stukken ontbreken en wat de volgende stappen zijn.  
Als u na 6 weken nog geen volledigheidsbewijs gekregen hebt, neemt u het best contact op met 
de Dienst Wonen.   
 

(einde formulier) 

 

 

 

 Ondertekening  

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

mailto:gentinfo@stad.gent

