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Dossier nr.: 44012/
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De zakelijk gerechtigde die wenst gebruik te maken van de vrijstelling dient hiervoor
zelf schriftelijk de nodige bewijsstukken in de dienen. Dit dient te gebeuren ten
laatste binnen 2 maanden na de kennisgeving van de opname in de inventaris of
binnen 2 maanden na het verstrijken van elke periode van 12 maanden na opname.
De vrijstelling begint te lopen op de inventarisatie datum of vanaf de periodes van 12
maanden na inventarisatie. De vrijstelling kan niet aangevraagd worden voor een
periode van meer dan 2 maanden terug in de tijd.
In te vullen door de houder van het zakelijk recht van het pand
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

Identificatie van de aangever
Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in
Naam en voornaam………………………………………………………………………………………………………………………
Straat en nummer………………………………………………………………………………………………………………………..
Postnummer en gemeente……………………………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer…………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon en/of gsm-nummer……………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ik vraag de vrijstelling aan in naam van een rechtspersoon:
Firma of organisatie …………………………………………………………………………………………………………………….
Straat en nummer ……………………………………………………………………………………………………………………….
Postnummer en gemeente ………………………………………………………………………………………………………….

Gegevens van woning/gebouw waarvoor u de vrijstelling aanvraagt
Vul hieronder de ligging van woning/gebouw in
Straat en nummer…………………………………………………………………………………………………………………………
Datum vanaf wanneer u het zakelijk recht geniet

-

-

Dienst ruimtelijke
ordening en stedenbouw
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
Tel. 09 280 80 27
E-mail

Vrijstellingen
Vink aan wat van toepassing is
vrijstelling belastingplichtige:

❑

die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf
werd opgenomen in een psychiatrische instelling of een ziekenhuis. Het bewijs van
het verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening, de psychiatrische
instelling of het ziekenhuis waar de belastingplichtige verblijft. Met dien verstande
dat deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar volgend op de datum van
opname in het leegstandsregister en slechts geldt voor de woning die laatst bewoond
werd door de belastingplichtige voor de opname in een erkende ouderen-voorziening,
psychiatrische instelling of ziekenhuis;

❑

waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke
beslissing, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar
volgend op de datum waarop de gerechtelijke beslissing werd genomen;

❑
die sinds minder dan 1 jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw, de woning
of de overige woongelegenheid, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt
voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze
vrijstelling geldt niet voor overdrachten:
•
aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks in
rechten of in feiten gecontroleerd worden;
•
indien de overdracht het gevolg is van een fusie, splitsing of een andere
overgang ten algemene titel;
•
aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van
overdracht bij erfopvolging of testament.
Datum van de overdracht: ………………………………………..

❑

Indien de houder van het zakelijk recht:
1. een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de VMSW erkend is, of een
andere sociale woonorganisatie is of een autonoom gemeentebedrijf is, en waarvan
de woningen en/of gebouwen zijn aangemeld voor een renovatieproject bij de VMSW.
2. Het lokaal bestuur of een intergemeentelijke vereniging is voor zover het panden
betreft die voorwerp uitmaken van een intentieverklaring en/of een
huidig/toekomstig project m.b.t. het oog op het realiseren van een meer kwalitatieve
woonomgeving;

❑
die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere
woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor de periode van 1
jaar volgende op de datum van opname in het leegstandsregister.
vrijstelling indien het gebouw of woning:

❑
gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan;
❑

geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige
vergunning/omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan
is vastgesteld;

❑

vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien
verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar
volgend op de datum van de vernieling of beschadiging;

❑
onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in
het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader
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van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts
geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de
onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik;

❑

gerenoveerd wordt. Een woning of een gebouw wordt gerenoveerd als een
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning, een schriftelijke bevestiging
van de volledig bevonden aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning/omgevingsvergunning, opgemaakt door de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar/gemeentelijke omgevingsambtenaar of een
gedetailleerde renovatienota voorgelegd wordt waaruit blijkt dat hij de nodige
renovatiewerken gaat uitvoeren, voor zover zij betrekking hebben op de woonfunctie
van het desbetreffende gebouw of woning. De vrijstelling geldt voor een termijn van
één jaar en kan éénmalig voor eenzelfde periode worden verlengd;

❑ het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-,
verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de
Vlaamse Wooncode;
❑

het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal
beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode, de vrijstelling
geldt voor het belastingjaar volgend op het verkrijgen van het sociaal beheersrecht.

De nodige bewijsstukken die de vrijstelling kunnen staven dienen bij deze
aanvraag gevoegd te worden.

Ondergetekende verklaart dat deze aangifte oprecht en volledig is en verbindt zich ertoe het
gemeentebestuur van De Pinte onmiddellijk in kennis te stellen van alle wijzigingen die zich zouden
voordoen, zoals de weder ingebruikname, het slopen, de verkoop enz.
Datum

-

-

Handtekening …………………………………………………………………….

Eventuele opmerkingen

