
 

 Aanvraag van een verdeling van de vermindering  
van de onroerende voorheffing voor kinderen 

VLABEL-26-230323 

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

 Vlaamse Belastingdienst 
Onroerende Voorheffing 
Vaartstraat 16, 9300 AALST 
Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur 
Stuur een e-mail via www.vlaanderen.be/email-vlaamse-belastingdienst 
www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing 
 
De openingsuren van de loketten zijn raadpleegbaar op de website van de Vlaamse 
Belastingdienst: www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst 
 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

dossiernummer 

      

 
 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kunnen ouders die in co-ouderschap kinderen opvoeden en niet samenleven, de proportionele 
verdeling van de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen bij gedeelde huisvesting aanvragen. In één 
aanvraag kunnen alleen kinderen opgenomen worden die beide ouders gemeenschappelijk hebben en die volgens het 
bevolkingsregister hun woonplaats hebben bij dezelfde ouder. In alle andere gevallen moet voor elk kind een 
afzonderlijke aanvraag ingediend worden. 

Wat zijn de voorwaarden? 

Om in aanmerking te komen voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen voor een woning in het 
Vlaamse Gewest, moet er in die woning op 1 januari van het aanslagjaar volgens het bevolkingsregister een gezin 
wonen met ten minste twee kinderen die recht hebben op gezinsbijslag. Daarbij wordt een kind met een handicap voor 
twee gerekend. 

Als er recht is op deze vermindering, kan ze proportioneel worden toegekend aan ouders die niet samenleven. Elk ouder 
krijgt dan een deel van de vermindering afhankelijk van de periode gedurende welke elke ouder het kind of de kinderen 
huisvest, als alle volgende voorwaarden zijn vervuld:  

1° één van beide ouders vraagt de verdeling van de vermindering uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar aan; 

2° de ouder bij wie de kinderen volgens het bevolkingsregister niet hun woonplaats hebben, zorgt voor de huisvesting 
in de woning gelegen in het Vlaamse Gewest waarin hij op 1 januari van het aanslagjaar volgens het 
bevolkingsregister zijn woonplaats heeft;  

3° de gedeeltelijke huisvesting wordt aangetoond met een van de volgende bewijsstukken:  

a) een overeenkomst die uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar geregistreerd of door een rechter 
gehomologeerd is;  

b) een rechterlijke beslissing die uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar is uitgesproken;  

c) een overeenkomst die uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar tot stand is gekomen ten gevolge van een 
vrijwillige gezinsbemiddeling door een bemiddelaar die erkend is door de commissie, vermeld in artikel 1727 
van het Gerechtelijk Wetboek;  

d) een overeenkomst die uiterlijk op 1 januari is ondertekend door beide ouders. 

U vindt deze voorwaarden voor de vermindering en de verdeling van de vermindering in artikel 2.1.5.0.1, §1, 2° en §1/1 
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. 

Hoe lang blijft de aanvraag geldig? 

De aanvraag moet maar één keer gebeuren voor een eerste aanslagjaar. De aanvraag blijft automatisch geldig voor de 
volgende aanslagjaren tot zolang de voorwaarden vervuld zijn of tot er een nieuwe aanvraag wordt ingediend. Er moet 
een nieuwe aanvraag ingediend worden: 
- als de regeling van de gedeelde huisvesting wijzigt; 
- als het aantal kinderen van het gezin dat recht heeft op gezinsbijslag, vermeerdert; 
- als het domicilieadres van een of meer kinderen of ouders wijzigt. 

  

https://www.vlaanderen.be/email-vlaamse-belastingdienst
https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing
http://www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst
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 Gegevens van de ouders 

 
 Ouder 1 

 
1 Vul de gegevens van de ouder in bij wie de kinderen volgens het bevolkingsregister hun woonplaats hebben op 1 

januari van het aanslagjaar van de aanvraag en bij wie ze gedeeltelijk gehuisvest zijn. 

 voor- en achternaam       

 rijksregisternummer                 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 de woning is een huurwoning  nee 

   ja. Vul de gegevens van de eigenaar-verhuurder in. 
Als de eigenaar-verhuurder een natuurlijke persoon is, vult u hieronder voor- 
en achternaam en rijksregisternummer in. Als de eigenaar-verhuurder een 
onderneming is, vult u hieronder naam en ondernemingsnummer in. 

   voor- en achternaam       

   rijksregisternummer                   

   naam       

   ondernemingsnummer      .     .      

 
 Ouder 2 

 
2 Vul de gegevens van de ouder in bij wie de kinderen wel gedeeltelijk gehuisvest zijn, maar bij wie ze volgens het 

bevolkingsregister hun woonplaats niet hebben op 1 januari van het aanslagjaar van de aanvraag. 

 voor- en achternaam       

 rijksregisternummer                 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 de woning is een huurwoning  nee 

   ja. Vul de gegevens van de eigenaar-verhuurder in. 
Als de eigenaar-verhuurder een natuurlijke persoon is, vult u hieronder voor- 
en achternaam en rijksregisternummer in. Als de eigenaar-verhuurder een 
onderneming is, vult u hieronder naam en ondernemingsnummer in. 

   voor- en achternaam       

   rijksregisternummer                   

   naam       

   ondernemingsnummer      .     .      
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 Gegevens van de kinderen 

 
 Vul de gegevens in van de kinderen voor wie de proportionele verdeling van de vermindering van de onroerende 

voorheffing aangevraagd wordt. 

Als er meer dan twee kinderen in de aanvraag opgenomen worden, kunt u de rubriek voor de gegevens van het tweede 
kind kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de rubrieksbalk mee. 

Let op: in één aanvraag kunnen alleen kinderen opgenomen worden die beide ouders gemeenschappelijk hebben en die 
volgens het bevolkingsregister hun woonplaats hebben bij dezelfde ouder. In alle andere gevallen moet voor elk kind een 
afzonderlijke aanvraag gedaan worden. 

 
3 Vul de gegevens in van het eerste kind. 

 voor- en achternaam       

 rijksregisternummer                 

 het kind heeft een erkende handicap  nee 

   ja. Voeg een kopie van het attest van de erkenning van de handicap bij dit 
formulier. 

 aandeel in de huisvesting bij ouder 1       % 

 aandeel in de huisvesting bij ouder 2       % 

 

 
4 Vul de gegevens in van het tweede kind. 

 voor- en achternaam       

 rijksregisternummer                 

 het kind heeft een erkende handicap ☐ nee 

  ☐ ja. Voeg een kopie van het attest van de erkenning van de handicap bij dit 
formulier. 

 aandeel in de huisvesting bij ouder 1       % 

 aandeel in de huisvesting bij ouder 2       % 

 

 

 Aanslagjaar van de aanvraag 

 
5 Vul het aanslagjaar in vanaf wanneer de proportionele verdeling van de vermindering wordt gevraagd. 

De proportionele verdeling van de vermindering is mogelijk vanaf het aanslagjaar 2023. 

 aanslagjaar       

 

 Bijgevoegde bewijsstukken 

 
6 De gedeeltelijke huisvesting moet worden aangetoond met één van de volgende bewijsstukken, waarvan u een kopie 

bij deze aanvraag voegt. 
Kruis hieronder de bewijsstukken aan die u bij deze aanvraag voegt. 

  een kopie van een overeenkomst die uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar geregistreerd of door een rechter 
gehomologeerd is 

  een kopie van een rechterlijke beslissing die uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar is uitgesproken 
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  een kopie van een overeenkomst die uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar tot stand is gekomen ten gevolge 
van een vrijwillige gezinsbemiddeling door een bemiddelaar die erkend is door de commissie, vermeld in artikel 
1727 van het Gerechtelijk Wetboek  

  een kopie van een overeenkomst die uiterlijk op 1 januari is ondertekend door beide ouders 

 

 Ondertekening 

 
7 Vul de onderstaande verklaring in. 

Het is voldoende dat één van beide ouders deze aanvraag ondertekent. 

 Ik verklaar dat dit formulier waar, oprecht en volledig is ingevuld. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening ouder 1       handtekening ouder 2       

 voor- en achternaam 
ouder 1 

      voor- en achternaam 
ouder 2 

      

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
8 Bezorg dit formulier en de bewijsstukken aan de Vlaamse Belastingdienst met de post of digitaal. De contactgegevens 

vindt u bovenaan dit formulier. 

 

 Verwerking van de persoonsgegevens 

 
9 De Vlaamse Belastingdienst verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor de inning en 

invordering van de gewestbelastingen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen 
van de algemene verordening gegevensbescherming en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over 
de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over het 
privacybeleid, het beleid op het vlak van gegevensverwerking en de klachtenprocedure vindt u op 
www.vlaanderen.be/privacy-en-gegevensverwerking-door-de-vlaamse-belastingdienst. 

 

https://www.vlaanderen.be/privacy-en-gegevensverwerking-door-de-vlaamse-belastingdienst

