Aanvraag vrijstelling van de belasting
op verwaarloosde woningen/gebouwen

Dienst ruimtelijke
ordening en stedenbouw

Dossier nr.: VW44012/
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
Tel. 09 280 80 22
E-mail
stedenbouw@depinte.be

De zakelijk gerechtigde die wenst gebruik te maken van de vrijstelling dient
hiervoor zelf schriftelijk de nodige bewijsstukken in de dienen bij de administratie
(College van burgemeester en schepenen, dienst verwaarlozing, Koning
Albertlaan 1, 9840 De Pinte). Deze vrijstellingen moeten, tenzij anders vermeld,
elk jaar opnieuw, per aanslagjaar, voor de datum van het verschuldigd zijn van de
belasting worden aangevraagd.
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

-

-

Vrijstellingen
Vink aan wat van toepassing is
vrijstelling belastingplichtige:

❑

De belastingplichtige die sinds minder dan één jaar houder van het zakelijk
recht is over de woning of het gebouw, met dien verstande dat deze vrijstelling
slechts geldt voor het belastingjaar dat volgt op het verkrijgen van het zakelijk

recht. Dit bewijs moet afgeleverd worden door het voorleggen van een attest van
de notaris waaruit blijkt vanaf welke datum de belastingplichtige eigenaar is
geworden of door het voorleggen van een notarisakte.
Dienst ruimtelijke
ordening en stedenbouw
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
Tel. 09 280 80 22
E-mail
stedenbouw@depinte.be

Deze vrijstelling geldt niet voor:
a)
de overdracht aan een vennootschap die door de overdrager rechtstreeks of
onrechtstreeks gecontroleerd wordt;
b)
de overdracht die het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang
ten algemene titel;

❑ De belastingplichtige die de verwaarloosde woning volledig en uitsluitend
gebruikt als zijn hoofdverblijfplaats en als die niet over een andere woning
beschikt.
❑ Wegens overmacht, als de belastingplichtige aantoont dat de woning of het
gebouw opgenomen blijft in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
om redenen die onafhankelijk zijn van zijn wil. Die vrijstelling wordt verleend voor
een termijn van één jaar, maar wordt jaarlijks verlengd als de overmacht
aanhoudt.
vrijstelling wordt verleend indien de woning of het gebouw:

❑ Gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid
goedgekeurd onteigeningsplan, of geen voorwerp meer kan uitmaken van een
stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning omdat een voorlopig of
definitief onteigeningsplan is vastgesteld. Het bewijs wordt geleverd door een attest
afgeleverd door de gemeentelijke instantie;
❑ Vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien
verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar
vanaf de datum van de vernieling of beschadiging.
Onder een ramp wordt verstaan elke gebeurtenis die uiterlijk waarneembare
schade veroorzaakt aan de woning of het gebouw, waardoor de bewoning van de
woning of het gebruik van het gebouw geheel of ten dele onmogelijk wordt. Dit
dient door de belastingplichtige met alle mogelijke bewijsvoeringen en verklaringen
aangetoond te worden.

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 het slopen, de verkoop enz.
Datum

-

-

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

Eventuele opmerkingen

