Aangifte tweede verblijf
Dienst ruimtelijke
ordening en stedenbouw
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
Tel. 09 280 80 27

Identificatie van de aangever
Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in
Naam en voornaam………………………………………………………………………………………………………………………
Straat en nummer………………………………………………………………………………………………………………………..
Postnummer en gemeente……………………………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer…………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail
marian.lievens@depinte.be

Telefoon en/of GSM-nummer……………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indien een rechtspersoon eigenaar is van het tweede verblijf:
Naam van de rechtspersoon………………………………………………………………………………………………………..
Adres maatschappelijke zetel.……………………………………………………………………………………………………..
Rechtsvorm.………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ondernemingsnummer….…………………………………………………………………………………………………………….

Gegevens van het tweede verblijf
Vul hieronder de gegevens van het tweede verblijf in
Straat en nummer…………………………………………………………………………………………………………………………
Het betreft: - een woning – een appartement – een handels- en/of nijverheidsgebouw met
woongelegenheid (schrappen wat niet past)

Grondslag
Verklaart eigenaar te zijn van bovenvermeld tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar
Als eigenaar wordt beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het
tweede verblijf.
De belastingplicht geldt ook wanneer het 2de verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt
wordt en er geen inschrijving is in het bevolkingsregister.
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting
verschuldigd door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder.
JA – NEEN
Indien neen, datum verkoopakte ……………………………………………………………………………………………
Naam en adres nieuwe eigenaar ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam en adres notaris die verkoopakte verleden heeft…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vrijstellingen
 het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit
(volgens de stedenbouwkundige voorschriften toegelaten beroepsactiviteiten)
 de tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes
maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen
 de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij aan het
belastingsjaar voorafgaand kalenderjaar om welke reden dan ook, tijdelijk niet bewoonbaar
was
 de tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend kampeerterrein of
kampeerverblijfpark
 de woningen opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat deze aangifte oprecht en volledig is en verbindt zich ertoe
het gemeentebestuur van De Pinte onmiddellijk in kennis te stellen van alle wijzigingen die
zich zouden voordoen, zoals de weder ingebruikname, het slopen, de verkoop enz.
Datum

--

Handtekening …………………………………………………………………….

Eventuele opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Deze aangifte moet uiterlijk 31 januari van het aanslagjaar teruggestuurd worden aan het
gemeentebestuur van De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Bij het niet-indienen van de aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledig of onjuist
invullen ervan, wordt de aanslag van ambtswege gevestigd volgens de elementen waarover
het gemeentebestuur beschikt en wordt de belasting vermeerderd met een verhoging gelijk
aan de verschuldigde belasting.

