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Aanvraag voor vrijstelling van                                                 Fin05-12.2009 

belasting op niet-bebouwde percelen 
Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen om vrijgesteld te worden van de 

belasting ‘op niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling’. De gedetailleerde voorwaarden 

om voor vrijstelling in aanmerking te komen, vindt u op de achterzijde van het aanslagbiljet. De 
situatie die geldt is deze die op 1 januari van het belastingjaar werd vastgesteld. 

 
   De aanvrager 

 
 Voornaam en naam:   

 Straat en nummer:   

 Postnr. en gemeente:   

 Telefoonnummer:   

 E-mailadres:   

 
   Het niet-bebouwde perceel 

 
 Adres:                                                                                                1560 Hoeilaart 

 Kadasternummer:   

 
   De vrijstelling 

 
 Op basis van welke voorwaarde vraagt u vrijstelling aan? (kruis aan en vul in) 

  Het onbebouwde perceel is uw enige onroerende bezit. 

(Voeg als bewijs een uittreksel van het kadaster bij, die de situatie op 1 januari van het 

belastingjaar weergeeft!) 

  Op welke datum werd u eigenaar van het perceel? ………………………………………………… 

 U was toen meerderjarig (+ 18 j.)              U was toen minderjarig (- 18 j.) 

  U hebt kinderen ten laste. Aantal: ……………… 

(Voeg een bewijs bij waaruit blijkt hoeveel kinderen u ten laste had op 1 januari van het 
belastingjaar! Bijvoorbeeld een kopie van een storting door het Kinderbijslagfonds.) 

  U kreeg vorig jaar voor het onbebouwde perceel een verkavelingsvergunning, waarbij u geen 

bijzondere infrastructuurwerken diende uit te voeren. 
(De financiële dienst controleert dit bij de dienst Stedenbouw.) 

  U kreeg voor het onbebouwde perceel een verkavelingsvergunning, waarbij u verplicht werd 

infrastructuurwerken uit te voeren. Vorig jaar ontving u van de gemeente een attest waaruit 

blijkt dat ofwel alle werken werden uitgevoerd zoals opgelegd, ofwel een afdoende financiële 
waarborg is gestort. (De financiële dienst controleert dit bij de dienst Stedenbouw.) 

  U verpacht het onbebouwde perceel aan een landbouwer. 
(Voeg als bewijs een kopie van het contract bij!) 

 

 Datum: dag     maand     jaar          

 
  

 

Handtekening, 

  

 

      



 


