
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leegstand in Moerbeke 

Toelichtingsbrochure 

 

 

LEEGSTAND 

Wat is het? 

Wat zijn de gevolgen? 

Wat doe je eraan? 
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1. De strijd tegen 

woningschaarste en 

negatieve uitstraling naar 

Moerbeke. 

 

Heel wat mensen ondervinden moeilijkheden om 

een degelijke woning te vinden. Ook in onze 

gemeente is er een grote schaarste aan 

betaalbare, kwaliteitsvolle woningen. Wij kunnen 

het daarom als gemeenschap niet langer 

verantwoorden dat sommige woningen of 

gebouwen lange tijd leeg blijven staan. Om deze 

reden voert Moerbeke een actief 

opsporingsbeleid ten aanzien van het bestrijden 

van leegstand.  

Woningen en gebouwen (tot 500m²) kunnen in 

een leegstandsregister komen te staan. Aan de 

hand van deze inventaris contacteren wij de 

houders van het zakelijk recht (vnl. de eigenaars) 

van leegstaande panden met het verzoek om het 

pand opnieuw gebruiksklaar te maken waarvoor 

het bedoeld is: wonen, een winkel uitbaten, 

werken, ….  

 

 

 

 

 



 

 

Een tweede reden waarom wij leegstand actief 

willen aanpakken, is omdat wij willen waken over 

de positieve uitstraling die Moerbeke heeft naar 

de buitenwereld toe en de leefbaarheid van de 

buurten binnen onze gemeente. Een leegstaand 

pand dat langzaamaan verloedert, bezorgt 

Moerbeke geen goed imago. Voor jezelf -als 

eigenaar- leidt deze evolutie naar extra zorgen 

en kosten tot een waardevermindering van het 

pand. Leegstaande gebouwen kennen jammer 

genoeg een verhoogd risico op vandalisme of 

kraak. 

Er bestaan positieve maatregelen zoals premies 

voor renovaties of verbeteringen, gratis 

renovatieadvies, … die al een duwtje in de rug 

geven om het probleem van leegstand op te 

lossen. Soms is dit echter niet voldoende en 

moeten we kordater optreden. Dan volgt er een 

leegstandsbelasting. 
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Deze brochure loodst je in grote lijnen door het 

leegstandsreglement. Het volledige reglement, 

dat geldt in geval van twijfel of discussie, vind je 

terug op:  

www.moerbeke.be/wonen-en-

omgeving/belastingen-en-retributies/leegstand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Moerbeke heeft de opmaak en 

opbouw van het leegstandsregister 

overgedragen aan het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband Woonwijzer Waasland. 

Concreet wil dit zeggen dat Woonwijzer 

Waasland de vaststelling van leegstand, de 

opmaak en bijhouden van het leegstandsregister, 

de aanvragen tot schrapping of vrijstelling en de 

beroepsprocedure van schrapping op zich 

neemt. De leegstandsheffing en het beroep 

tegen het aanslagbiljet en vrijstelling blijven 

steeds een bevoegdheid van de gemeente zelf. 

 

Heb je vragen na het doornemen van deze 

brochure over jouw eigen dossier (naar 

aanleiding van brief vermoeden van 

leegstand) dan kan je terecht bij: 

Woonwijzer Waasland op tel 03 500 47 35.  

Voor algemene vragen over leegstand 

contacteer je Woonwijzer Waasland op tel 

03 500 47 40.  

 

http://www.moerbeke.be/wonen-en-omgeving/belastingen-en-retributies/leegstand
http://www.moerbeke.be/wonen-en-omgeving/belastingen-en-retributies/leegstand


2. Hoe komt een gebouw op 

een leegstandsinventaris 

terecht? 

 

Is de woning langer dan 12 maanden 

onbewoond of wordt een gebouw tot 500m² 

voor meer dan 50% niet gebruikt waarvoor het 

bestemd is gedurende 12 maanden dan komen 

deze panden in het leegstandsregister terecht. 

Aan de hand van de omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen of de 

stedenbouwkundige vergunning (uitdovende 

term) kan je achterhalen waarvoor een pand 

bestemd is. Zo is bijvoorbeeld een woning 

gebruikt als opslagruimte een leegstaande 

woning omdat de functie opslag niet kan worden 

beschouwd als een gebruik als woning.   

Aan de opname in het leegstandsregister gaat 

een administratief onderzoek en bezoek ter 

plaatse vooraf. Tijdens het administratief 

onderzoek bij woningen wordt het 

bevolkingsregister geraadpleegd om te zien of er 

op een bepaald adres niemand is ingeschreven, 

bij gebouwen bekijkt men de Kruispuntbank van 

Ondernemingen om te bepalen of er op een 

bepaald adres geen onderneming gevestigd is. 

Daarnaast wordt de omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen bekeken: wat 

is de functie van een pand. 

Op basis van objectieve aanwijzingen van 

leegstand controleert onze woningcontroleur bij 
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een bezoek ter plaatse of het pand als 

leegstaand kan worden beschouwd.  

  

Objectieve aanwijzingen van leegstand zijn 

o.a. 

• Adres is niet ingeschreven in het 

bevolkingsregister 

• Gebouw staat al lang “te koop” of 

“te huur” 

• Geen aansluiting op 

nutsvoorziening of extreem laag 

verbruik 

• Volle brievenbus voor lange tijd 

• Verwaarloosde tuin 

• Neergelaten rolluiken voor lange 

tijd 

• Het ontbreken van een aangifte als 

tweede verblijf 

• Geblokkeerde toegang tot het 

gebouw 

• Vermindering van het kadastraal 

inkomen overeenkomstig artikel 

15 van het Wetboek van 

inkomstenbelastingen 1992 

• Aanvraag om vermindering van 

onroerende voorheffing naar 

aanleiding van leegstand of 

improductiviteit 

• Getuigenissen: verklaringen van 

omwonende(n), postbode, 

wijkagent, … 

 



 

 

Vanaf wanneer er sprake is van een vermoeden 

van leegstand wordt er een administratieve akte 

van leegstand opgesteld en wordt de houder 

van het zakelijk recht (vnl. de eigenaar) op de 

hoogte gesteld via een aangetekend schrijven.  Je 

krijgt 30 dagen de tijd na ontvangst van het 

aangetekend schrijven om te reageren op deze 

beslissing. De datum van administratieve akte 

van leegstand geldt als de datum van de 

vaststelling van leegstand en geldt dus als 

opnamedatum in het leegstandsregister.   
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3. Hoe kan je beroep 

aantekenen tegen de 

opname in een 

inventaris? 

 

Een ontvangst van een akte van leegstand 

betekent dus een vermoeden van leegstand. Ga 

je hiermee niet akkoord dan kan je dit vermoeden 

weerleggen binnen een termijn van 30 dagen.   

Soms is er een goede reden waarom een woning 

niet bewoond is of een gebouw niet in gebruik. 

Laat dit zeker weten. Het pand komt definitief in 

het leegstandsregister terecht als de termijn van 

30 dagen verstreken is en je hebt geen bezwaar 

ingediend of je hebt een onontvankelijk of 

ongegrond bezwaar ingediend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het indienen van een bezwaar dient te 

gebeuren met een aangetekend schrijven 

aan: 

Woonwijzer Waasland 

Lamstraat 113 

9100 Sint-Niklaas. 

 

Persoonlijk afgeven aan het loket van 

Woonwijzer Waasland is ook mogelijk.  

Je  ontvangt dan een ontvangstbewijs. 



 

Je kan het meegestuurde formulier Beroep tegen 

opname in het leegstandsregister gebruiken.  

Binnen de 90 dagen na betekening van het 

beroepschrift wordt beoordeeld of het beroep 

ontvankelijk is. Heb je het beroep te laat 

ingediend, niet ondertekend of gaat het niet uit 

van de houder van het zakelijk recht dan is het 

beroep onontvankelijk. Een onontvankelijk 

beroepschrift wordt onverwijld meegedeeld aan 

de indiener zodat er -zolang de termijn van 30 

dagen niet verstreken is- nog een nieuw 

beroepschrift kan worden ingediend. 

Je beroep moet minstens volgende 

elementen bevatten: 

• Voornaam, naam en adres van de 

indiener 

• Handtekening van de indiener 

• De vermelding van het nummer 

van de administratieve akte en 

het adres van de woning of 

gebouw waarop de leegstand 

betrekking heeft. 

• De bewijsstukken die aantonen 

dat de opname in het 

leegstandsregister ten onrechte is 

gebeurd. 
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Is het beroep wel ontvankelijk, dan worden de 

bijgevoegde bewijsstukken onderzocht door 

Woonwijzer Waasland. Tonen de bewijsstukken 

duidelijk aan dat het pand niet leegstaat, dan 

wordt het pand niet opgenomen in het 

leegstandsregister. Blijken de bewijsstukken 

echter onvoldoende te zijn dan kan een bezoek 

ter plaatse volgen. Het spreekt voor zich dat het 

belangrijk is dat dit bezoek kan doorgaan. 

Wanneer de woningcontroleur geen toegang 

krijgt tot het pand dan gaat hij ervan uit dat het 

pand leegstaat en dat het beroepschrift dus 

ongegrond is. 

 

De uitspraak over het beroep wordt per 

aangetekend schrijven meegedeeld aan de 

indiener binnen de 90 dagen. 



4. Wat zijn de gevolgen als 

je woning op een 

inventaris staat? 

 

Eenmaal dat je woning geregistreerd is in het 

leegstandsregister wordt er een belasting 

opgelegd.  

 

Je betaalt pas de eerste keer belasting als je 

woning of gebouw 12 maanden in het 

leegstandsregister staat. De belasting moet 

betaald worden binnen een termijn van 2 

maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Vervolgens krijg je bij elke verjaring van de 

registratiedatum een nieuw aanslagbiljet 

toegestuurd. 

 

De belasting bedraagt voor het eerste jaar            

€ 1.100 voor een gebouw of woning en € 330 

voor elke andere woongelegenheid. De tarieven 

worden jaarlijks aangepast aan de index der 

consumptieprijzen. Voor de volgende jaren wordt 

het geïndexeerd basisbedrag vermenigvuldigd 

met het aantal jaren van leegstand. Deze 

vermenigvuldigingscoëfficiënt kan hoogstens 5 

zijn. 
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De heffing wordt betaald door de houder van het 

zakelijk recht (vnl. eigenaar) op het moment van 

verjaring van de opnamedatum. Mede-eigenaars 

zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van 

de totale belastingschuld. Dit betekent dat de 

gemeente je kan aanspreken om de gehele 

belasting te betalen. Uiteraard kan je het te veel 

betaalde bedrag terugvorderen van de overige 

mede-eigenaars. 

 

 

 

  



5. Kom je in aanmerking 

voor een vrijstelling van 

belasting? 

 

In enkele gevallen kan de eigenaar van het 

gebouw of de woning vrijgesteld worden van 

betaling van de heffing. Soms heb je een goede 

reden waarom je pand leegstaat of niet meer in 

orde is: je kan dan een vrijstelling van belasting 

aanvragen. 

Hiervoor richt de houder van het zakelijk recht 

een aangetekend schrijven aan Woonwijzer 

Waasland, Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas. 

Je dient zelf de nodige bewijsstukken voor te 

leggen. Het overzicht van mogelijke vrijstellingen 

vind je terug op het vrijstellingsformulier dat hier 

bijgevoegd is. Wordt je verzoek tot vrijstelling niet 

aanvaard dan kan je beroep aantekenen tegen 

deze beslissing. Hiervoor volg je dezelfde 

procedure als het bezwaar tegen heffing van 

belasting: je richt een gemotiveerd schrijven aan 

het college van burgemeester en schepenen 

binnen de 3 maanden na ontvangst van de 

weigering tot vrijstelling.  

Merk op dat je pand met een vrijstelling nog altijd 

opgenomen blijft in het leegstandsregister. De 

anciënniteit van de opname blijft dus doorlopen 

tijdens de periode van vrijstelling. Wanneer de 

vrijstelling dus wegvalt, wordt de heffing 

berekend op basis van de begindatum van de 

opname in het leegstandsregister. 
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6. Hoe kan je een pand uit 

de inventaris laten 

schrappen? 

 

Wanneer je pand terug in goede staat is en 

opnieuw zijn stedenbouwkundige functie vervult, 

kan je een aanvraag doen om het pand te laten 

schrappen uit de inventaris. Zolang deze 

schrapping niet is aangevraagd, blijft jouw pand 

in het register staan waardoor je toch nog een 

belasting zal moeten betalen. Bezorg deze 

gemotiveerde aanvraag tot schrapping via 

aangetekend schrijven aan Woonwijzer 

Waasland, Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas. 

Aan deze schrapping zijn enkele 

voorwaarden verbonden. Je verzoek moet 

minstens deze elementen bevatten: 

• Voornaam, naam en adres van de 

indiener 

• De vermelding van het nummer 

van de administratieve akte en het 

adres van de woning of gebouw 

waarop de leegstand betrekking 

heeft. 

• De bewijsstukken die aantonen dat 

de opname in het 

leegstandsregister mag geschrapt 

worden. 

 



 

 

Een woning wordt uit het 

leegstandsregister geschrapt als je kan 

aantonen dat:  

• De woning opnieuw gedurende 

ten minste 6 maanden 

ononderbroken bewoond is. 

• De woning gesloopt is en er door 

de gemeente een sloopattest werd 

afgeleverd. Het sloopattest kan 

worden aangevraagd bij de 

gemeentelijke dienst omgeving. 

Voor de meeste afbraakwerken 

heb je een vergunning nodig. Doe 

steeds navraag bij de gemeente. 

• De woning in een andere functie 

wordt gebruikt gedurende ten 

minste 6 maanden ononderbroken 

én je beschikt over een 

omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen. 
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Woonwijzer Waasland onderzoekt de aanvraag 

tot schrapping binnen een termijn van 90 dagen. 

Hiervoor wordt het bevolkingsregister 

geraadpleegd of volgt er een bezoek ter plaatse.  

De beslissing wordt per aangetekend schrijven 

bezorgd aan de verzoeker. Indien het pand wordt 

geschrapt uit het register dan geldt als datum van 

schrapping de datum van de start van het 

gebruik of de bewoning. Indien het verzoek 

wordt geweigerd, kan er beroep worden 

aangetekend volgens de procedure beroep 

aantekenen tegen opname in het register (zie 

onder punt 3).  

Een gebouw wordt uit het leegstandsregister 

geschrapt wanneer je kan aantonen dat: 

• Meer dan de helft van de totale 

vloeroppervlakte gedurende ten minste 

6 opeenvolgende maanden gebruikt 

wordt volgens de functie die het gebouw 

heeft volgens de omgevingsvergunning 

voor stedenbouwkundige handelingen of 

stedenbouwkundige vergunning. 

• Het gebouw gesloopt is en er door de 

gemeente een sloopattest werd 

afgeleverd.  Het sloopattest kan worden 

aangevraagd bij de gemeentelijke dienst 

omgeving. Voor de meeste 

afbraakwerken heb je een vergunning 

nodig. Doe steeds navraag bij de 

gemeente. 

 



7. Hoe leegstand voorkomen 

en oplossen? Wat zijn de 

alternatieven? 

 

Zoals reeds aangehaald, streeft de gemeente 

ernaar om leegstaande panden opnieuw op de 

markt te brengen.  

 

Woonwijzer Waasland is de aangewezen partner 

om je op weg te zetten in geval van renovatie. Zij 

kunnen je informatie/begeleiding geven in 

Er zijn tal van redenen waarom een pand 

kan leegstaan. Enkele voorbeelden: 

• Ik vind geen huurders of kopers. 

• Ik heb geen tijd, geen budget of 

geen ervaring voor een grondige 

renovatie. 

• De woning wordt gebruikt als 

opslagplaats. 

• Ik wil het als zekerheid houden. 

• Ik wil er een B&B van maken maar 

weet niet hoe. 

• Ik wil de woning houden voor mijn 

kleinkinderen. 

• Mijn broer(s) of zus(sen) willen het 

niet verkopen. 

• Ik heb de woning geërfd en weet 

niet wat ermee te doen. 
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verband met de verschillende premies (Vlaamse 

renovatiepremie, premies van de netbeheerder 

Fluvius voor energiebesparende maatregelen, 

gratis renovatieadvies aanvragen). Na renovatie 

kan je het pand zelf terug in gebruik nemen, 

verkopen of verhuren.  

Als verhuurder steek je veel tijd in het beheer van 

jouw huurwoning. Verkies je om minder werk te 

spenderen aan jouw woning maar wil je toch 

geen leegstandsheffing betalen? Laat dan het 

Sociaal Verhuurkantoor Waasland (SVK 

Waasland) jouw woning verhuren. Je sluit een 

huurcontract af met het SVK, dat op zijn beurt de 

woning doorverhuurt aan kandidaat-huurders. 

Het verhuren van jouw woning aan het SVK 

Waasland bied je tal van voordelen. Voor meer 

informatie kan je terecht op 

www.svkwaasland.be. 

In sommige gevallen kan de notaris je verder 

wegwijs maken. Denk hierbij aan het schenken 

van de woning aan de kleinkinderen. 

 

 

http://www.svkwaasland.be/


 

 

Het veranderen van de functie van jouw pand of 

van een gedeelte ervan is in regel vergunning 

plichtig. Zelfs als je geen werken uitvoert, moet 

je een vergunning aanvragen om de hoofdfunctie 

van een gebouw te wijzigen. Voor meer 

informatie kan je terecht bij de gemeente dienst 

omgeving. 

Tenslotte kan je het pand ook afbreken zodat het 

als onbestaande wordt beschouwd. Een 

schrapping kan pas gebeuren wanneer al het 

puin is opgeruimd en de grond is gelijkgemaakt. 

Hiervoor vraag je een sloopattest aan de 

gemeente,  dienst omgeving. Doe bij 

afbraakwerken steeds navraag bij de gemeente. 
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8. Schematisch overzicht van 

de te volgen procedures 



 

9. Veelgestelde vragen 

 

Wat is een beveiligde zending? 

Een beveiligde zending betekent een aangetekend 

schrijven of een brief/documenten tegen afgifte van 

ontvangstbewijs. 

 
Wat is een zakelijk gerechtigde? 

Een zakelijke gerechtigde beschikt over: de volle 

eigendom, of het recht van opstal, of de erfpacht of is 

de houder van het vruchtgebruik. 

 

Wie moet de belasting betalen? 

De houder van het zakelijk recht van het pand betaalt 

de belasting. Is het pand in ‘onverdeeldheid’ dan is 

elke mede-eigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de 

betaling van de volledige belastingschuld. Dit 

betekent dat de gemeente je kan aanspreken om de 

gehele belasting te betalen. Uiteraard kan je het te 

veel betaalde bedrag terugvorderen van de overige 

mede-eigenaars.  

 

Ik ontving een akte ‘Opname Leegstand’ maar 

ik ben echter geen houder meer van het 

zakelijk recht. 

Bezorg in dit geval Woonwijzer Waasland een kopie 

van de verkoopakte via de bezwaarprocedure (zie 

onder punt 3). Na controle schrappen wij je dan als 

eigenaar van dit pand. Wij zorgen ervoor dat de 

nieuwe houders van het zakelijk recht worden 

aangeschreven.  
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Mijn huurder wil zich niet inschrijven in het 

bevolkingsregister, wat nu? 

Wanneer je met een huurder een huurovereenkomst 

‘hoofdverblijfplaats’ hebt afgesloten, dan is de huurder 

verplicht zich op dit adres in te schrijven in het 

bevolkingsregister. Indien jouw huurder in gebreke 

blijft en zich niet inschrijft op het adres van de 

huurwoning dan kan je best zo snel als mogelijk een 

aangetekend schrijven sturen om hem/haar aan te 

manen zich alsnog in te schrijven bij de Dienst 

Bevolking. Als de huurder toch blijft weigeren zich in 

te schrijven dan staat het pand leeg voor de 

gemeentelijke administratie hoewel er in feite iemand 

woont. Je kan de leegstandsheffing in dat geval 

terugvorderen van de huurder omdat hij/zij de 

verplichtingen opgenomen in de huurovereenkomst 

niet naleeft. 

 

Mijn woning is 3 maanden voor het verjaren van 

de registratiedatum bewoond. Moet ik dan toch 

nog belasting betalen? 

Een woning moet minstens 6 opeenvolgende 

maanden bewoond zijn vooraleer een schrapping 

aangevraagd kan worden. De schrapping kan dus ten 

vroegste 3 maanden na verhuis worden ingediend. De 

datum van schrapping wordt vastgelegd op de eerste 

dag van de aanwending overeenkomstig de functie. In 

dit geval is de datum van schrapping de datum van de 

inschrijving bij dienst bevolking.  Verhuis je dus vóór 

de datum van verjaring én dien je jouw schrapping in, 

dan zal je voor dat aanslagjaar geen heffing meer 

moeten betalen. Enkel het bewijs van bewoning 

(uittreksel van het bevolkingsregister) geven, volstaat 

dus niet. Je moet ook de schrapping aanvragen. 

 

 



Ik verhuis naar mijn woning voor een volgende 

verjaringsdatum, moet ik dan nog een belasting 

betalen? 

Een woning moet minstens 6 opeenvolgende 

maanden bewoond zijn vooraleer een schrapping 

aangevraagd kan worden. De datum van schrapping 

wordt vastgelegd op de eerste dag van de 

aanwending overeenkomstig de functie. In dit geval is 

de datum van schrapping de datum van de inschrijving 

bij dienst bevolking.  Verhuis je dus vóór de datum van 

verjaring én dien je jouw schrapping in, dan zal je voor 

dat aanslagjaar geen heffing meer moeten betalen. 

Enkel het bewijs van bewoning (uittreksel van het 

bevolkingsregister) geven, volstaat dus niet. Je moet 

ook de schrapping aanvragen. 

 

Ik ontving een aanslagbiljet en diende tijdig een 

bezwaarschrift in. Moet ik intussen de belasting 

betalen? 

Zodra het bezwaarschrift is ontvangen, wordt de 

betaling van de belasting opgeschort. Deze 

opschorting vervalt als blijkt dat het bezwaarschrift 

onontvankelijk en ongegrond wordt geacht. Het 

antwoord op je bezwaar geeft je duidelijkheid of je 

alsnog de belasting moet betalen. 

 

Kan ik mijn pand verkopen als het op een 

inventaris staat? 

Een geïnventariseerd pand kan ten alle tijden te koop 

worden aangeboden. Breng de koper op de hoogte 

van de opname in het leegstandsregister bij verkoop. 

De nieuwe eigenaar wordt altijd door de notaris op de 

hoogte gebracht van de situatie.  
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Mijn woning staat in de lijst van ongeschikt 

en/of onbewoonbaar kan ik dan ook een 

aanslag van leegstand ontvangen? 

Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt 

en/of onbewoonbaar wordt niet opgenomen in het 

leegstandsregister.  

 

Kan ik zelf een vermoeden van leegstand 

melden? 

Heb je een vermoeden van leegstand dan kan je dit 

steeds melden via: 
woonwijzerwaasland@interwaas.be.  

 

Ondervind je echter hinder van een leegstaand pand 

in je buurt dan kan de gemeente slechts tussenkomen 

als deze hinder de publieke veiligheid in gevaar 

brengt. Denk hierbij aan loszittende dakpannen die 

dreigen te vallen op het openbaar domein. De 

gemeente kan niet tussenbeide komen wanneer je 

schade ondervindt door het leegstaand pand naast 

jouw eigendom. Richt je rechtstreeks naar de eigenaar 

van dit pand.  Denk hierbij aan bv. waterschade aan 

jouw woning ten gevolge van het leegstaand pand 

naast jouw eigendom. Gaat de eigenaar niet in op 

jouw vraag dan kan je je brandverzekering 

aanspreken of naar het vredegerecht gaan.  

mailto:woonwijzerwaasland@interwaas.be


 

 

 

Heb je na het lezen van deze brochure toch 

nog vragen dan verwijzen wij graag door 

naar 

• De gemeente, dienst omgeving, voor 

inlichtingen aangaande 

stedenbouwkundige voorschriften, 

afbraakwerken en het sloopattest 

• De gemeente, dienst wonen, voor 

algemene inlichtingen m.b.t. wonen 

• www.premiezoeker.be (overzicht 

van alle premies die je kan 

aanvragen bij renovatie of 

verbouwing van je pand) 

• www.bouwwijs.be voor gratis bouw- 

en renovatieadvies 

• Woon- en energieloket Moerbeke 

als je hulp wenst bij het aanvragen 

van premies en bij het aanvragen 

van offertes. De zitdagen in 

Moerbeke gaan door op afspraak, 

elke 2de dinsdagvoormiddag van de 

maand. Het woon- en energieloket is 

ook bereikbaar op het nummer 

03 500 47 40 of via 

www.woonwijzerwaasland.be/webf

ormulier-wonen. 

 

http://www.premiezoeker.be/
http://www.bouwwijs.be/
http://www.woonwijzerwaasland.be/webformulier-wonen
http://www.woonwijzerwaasland.be/webformulier-wonen
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Verantwoordelijke uitgever van de 

brochure leegstand: 

 

Interwaas 

Lamstraat 113 

9100 Sint - Niklaas 

In samenwerking met de gemeente 

Moerbeke 


