
 

 Aanvraag van een vermindering van de onroerende 

voorheffing voor een huurder 

VFP2300 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Vlaamse Belastingdienst 

Onroerende Voorheffing 

Vaartstraat 16, 9300 AALST 

T infolijn 1700 is bereikbaar elke werkdag van 9 tot 19 uur 

F 053 72 23 75 

http://belastingen.vlaanderen.be  

Openingsuren loketten: 

- elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur 

- op donderdag: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur 

                              van 16 tot 18 uur volgens afspraak 

In te vullen door de 

behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kunt u een vermindering van de onroerende voorheffing aanvragen voor een huurder. Als een 

vermindering toegekend wordt, brengt de eigenaar van de woning het bedrag ervan in mindering op de huur of betaalt 

hij het aan de huurder. 

Wie vult het formulier in? 

Zowel de huurder als de eigenaar van de woning kan dit formulier invullen en opsturen. Dit formulier moet niet door 

beide partijen ondertekend worden. 

 

 Gegevens van de huurder 

 
1 Vul hieronder de gegevens van de huurder in. 

Het rijksregisternummer staat op de achterkant van de identiteitskaart. 

 voor- en achternaam       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 rijksregisternummer                 

 

 Aanvraag vermindering 

 
2 Kruis aan voor welke vermindering(en) de huurder in aanmerking komt. 

U kunt een of meer hokjes aankruisen. Vermeld het aantal personen bij de hokjes die u aankruist. 

 
 reden van de vermindering  aantal personen 

  kinderbijslaggerechtigde kinderen zonder een handicap        personen 

  kinderen met een handicap        personen 

  volwassenen met een handicap        personen 

  groot-oorlogsverminkte gezinsleden        personen 
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 Gegevens van de eigenaar 

 
3 Kruis aan wat van toepassing is. 

  De eigenaar van de woning is een natuurlijk persoon. Vul hieronder de gegevens van de eigenaar in. 

Het rijksregisternummer staat op de achterkant van de identiteitskaart. 

 voor- en achternaam       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 rijksregisternummer                 

  De eigenaar van de woning is een rechtspersoon. Vul hieronder de gegevens van de rechtspersoon in.. 

 voor- en achternaam       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 ondernemingsnummer      .     .      

 

 Periode waarvoor vermindering wordt gevraagd 

 
4 Vul hieronder de startdatum in van de periode waarvoor vermindering wordt gevraagd. 

 startdatum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 

 Ondertekening 

 
5 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 

handtekening 

van de huurder       

handtekening 

van de eigenaar       

 

voor- en 

achternaam       

voor- en 

achternaam       

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
6 Bezorg dit formulier aan de Vlaamse Belastingdienst. Het adres staat bovenaan op dit formulier. 

 


