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AANVRAAG VOOR DE VRIJSTELLING VAN DE HEFFING OP 

LEEGSTAND VAN GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN 

OVERIGE WOONGELEGENHEDEN 
 

 
 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan u een vrijstelling aanvragen voor de gemeentebelasting op leegstand van 
gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Meer info op www.gavere.be. 

 
Wie vult dit formulier in? 

Dit formulier wordt jaarlijks ingevuld door de titularis van het zakelijk recht van het gebouw, de 
woning, de kamers of de overige woongelegenheden die zijn opgenomen in het gemeentelijk 
leegstandsregister. Bij elke wijziging in de situatie moet u onmiddellijk schriftelijk aangifte doen. 

Wanneer moet dit formulier uiterlijk worden bezorgd? 

Dit formulier wordt voor 1 september terugbezorgd aan de dienst financiële organisatie, gemeente 

Gavere, Markt 1 te 9890 Gavere.  
 
Uw gegevens 

 
Voor- en achternaam:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en gemeente: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:   .………………………………………  GSM:  …………………………………………… 

Fax:    .…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email:    .…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Gegevens van het gebouw, de woning, de kamers of de overige woongelegenheden 

Hier vult u de gegevens in van de woning waarvoor de vrijstelling voor heffing op leegstand wordt 
aangevraagd. 
 

Straat en huisnummer:  .............................................................................................................  

Postcode en gemeente:  9890 Gavere 

 
Reden van vrijstelling op de gemeentebelasting 

Gelieve één van de onderstaande mogelijkheden aan te kruisen die in uw situatie van belang zijn en 
waardoor u voor vrijstelling van heffing in aanmerking komt. Voeg de vermelde en alle andere mogelijke 
bewijsstukken toe aan dit formulier.  
 

Reden voor eventuele vrijstelling      Bewijsstuk 

 Verblijf in ouderenvoorziening, psychiatrische instelling of ziekenhuis  Attest instelling   

 Beperkte handelingsbekwaamheid ingevolge gerechtelijke beslissing Vonnis rechtbank 

 Titularis van het zakelijk recht sinds minder dan één jaar Datum van overdracht                                 

Akte van overdracht 

 Woongelegenheid is opgenomen in een onteigeningsplan      
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 Vernieling of beschadiging door een plotse ramp    Datum van de ramp 

          Omschrijving schade 

 Woongelegenheid is betrokken in gerechtelijke procedure   Vonnis rechtbank 

 Woongelegenheid wordt gesloopt  Kennisgeving start werken 

Kennisgeving einde werken 

 Woongelegenheid wordt gerenoveerd met vergunning Planning van de werken   

Kopie van facturen 

 Woongelegenheid wordt gerenoveerd zonder vergunning Renovatienota                    

Planning van de werken    
Kopie van facturen 

 Woongelegenheid maakt voorwerp uit van een sociaal beheersrecht  Attest 

 Woongelegenheid is bewoond (zonder inschrijving in bevolkingsregister) Verhuurcontract  

          Verbruiksfacturen  
 

 
Ondertekening 

Bevestig dat alle gegevens in dit formulier correct zijn ingevuld: 

Handtekening van de aanvrager voor vrijstelling 

 

 

Datum: ……… / ……… / ……………… 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

U kan het formulier op de volgende wijze bezorgen: 
- opsturen naar:  College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere 
- faxen naar: 09 389 29 01 
- e-mailen naar: info@gavere.be 

 
Wat gebeurt er verder met dit formulier? 

Bij ontvangst van uw aanvraag ontvangt u binnen de 15 dagen een ontvangstmelding. 
Binnen de zes maanden ontvangt u een definitieve uitspraak vanwege het gemeentebestuur over 

het al dan niet toekennen van de vrijstelling.  
 
Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 

Voor hulp bij het invullen van het formulier voor vrijstelling op de gemeentebelasting op leegstand 
van gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden of voor eventuele vragen rond de 
verdere procedure kan u contact opnemen met de dienst financiële organisatie, Markt 1 te 9890 
Gavere.  
@ financien@gavere.be - T 09 389 29 22 – F 09 389 29 01 
 
Voor een eventueel bezoek kunt u een afspraak maken tijdens volgende openingsuren: 

maandag  8.45u – 11.45u en 17.00 – 19.00u 
dinsdag  8.45u – 11.45u 
woensdag  8.45u – 11.45u en 14.00 – 16.00u 
donderdag  8.45u – 11.45u 
vrijdag   8.45u – 11.45u 
 

Privacyverklaring 

De gemeente Gavere verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw 
rechten strikt in acht. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.gavere.be bij rubriek 
Privacyverklaring. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-
mail naar administratie@gavere.be of per brief naar: Markt 1 te 9890 Gavere. 
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