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Benodigdheden voor het aanvragen van 
de subsidie voor wijk in de steigers 

Maak een "Mijn Gent" account aan indien u uw status van uw aanvraag wilt opvolgen. Hou uw eID 

of token bij de hand. 

Documenten nodig voor een aanvraag "na" de werken: 

1. Gedetailleerde facturen opgemaakt in het Nederlands, die de uitvoering van de werken of de 

aankoop van materialen staven. De facturen vermelden minstens: 

- naam van de aanvrager 

- adres van de werken 

- opsomming van de uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen 

- indien van toepassing: BTW-nummer van de aannemer 

- kostprijs inclusief en exclusief BTW 

2. Aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van 3 jaar geleden van alle 

meerderjarige personen die op de aanvraagdatum ingeschreven zijn op het adres van de 

aanvrager 

3. Bewijs van kinderen ten laste (indien ouder dan 18 jaar) 

4. Bewijs van handicap (indien van toepassing) 

5. Indien een stedenbouwkundige vergunning verkregen is voor de uitgevoerde werken: een kopie 

van de stedenbouwkundige vergunning 

6. In geval van verhuring: een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst of een kopie van de 

reeds gesloten huurovereenkomst waaruit blijkt dat de woning na afloop van de werken als 

hoofdverblijfplaats verhuurd zal worden aan een natuurlijk persoon (cf. artikel 4 § 1, b, 3 van het 

subsidiereglement) 

7. In geval van elektriciteitswerken: positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme van 

de volledige installatie 

8. In geval van werken aan de gasinstallatie: positief keuringsattest van een erkend 

keuringsorganisme of een erkende aannemer van de installatie. 

 



Versie 15/12/2016 Subsidie Wijk in de steigers 2 
 

Documenten nodig voor een aanvraag "voor" de werken: 

Eerste stap 

1. Gedetailleerde offertes opgemaakt in het Nederlands, die de uitvoering van de werken of de 

aankoop van materialen ramen. De offertes vermelden minstens: 

- naam van de aanvrager 

- adres van de woning waar de werken zullen uitgevoerd worden 

- opsomming van de uit te voeren werken en/of aan te kopen materialen 

- indien van toepassing: BTW-nummer van de aannemer 

- kostprijs inclusief en exclusief BTW 

2. Aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van 3 jaar geleden van alle 

meerderjarige personen die op de aanvraagdatum ingeschreven zijn op het adres van de 

aanvrager 

3. Bewijs van kinderen ten laste (indien ouder dan 18 jaar) 

4. Bewijs van handicap (indien van toepassing) 

5. In geval van verhuring: een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst of een kopie van de 

reeds gesloten huurovereenkomst waaruit blijkt dat de woning na afloop van de werken als 

hoofdverblijfplaats verhuurd zal worden aan een natuurlijk persoon (cf. artikel 4 § 1, b, 3 van het 

subsidiereglement). 

Tweede stap 

1. Gedetailleerde facturen opgemaakt in het Nederlands, die de uitvoering van de werken of de 

aankoop van materialen staven. De facturen vermelden minstens: 

- naam van de aanvrager 

- adres van de werken 

- opsomming van de uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen 

- indien van toepassing: BTW-nummer van de aannemer 

- kostprijs inclusief en exclusief BTW 

2. Indien een stedenbouwkundige vergunning verkregen is voor de werken: een kopie van de 

stedenbouwkundige vergunning 

3. In geval van elektriciteitswerken: positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme van 

de volledige installatie 

4. In geval van werken aan de gasinstallatie: positief keuringsattest van een erkend 

keuringsorganisme of een erkende aannemer. 

 


