Aangifteformulier
August Nihoulstraat 13-15
3270 Scherpenheuvel
Telefoon 013 35 24 00
Fax 013 35 24 07

Tel. Belastingdienst :
Openingsuren: ma
di-vr
wo-do

013 35 24 24
09u-12u en 17u-20u
9u-12u
9u-12u en 14u-16u

kris.vanhoof@scherpenheuvel-zichem.be

Belasting op tweede verblijven
aanslagjaar 2019
Naam

………..………………………………………………………

Kris Vanhoof
Tel. 013 35 24 24

Straat en nr.:

……………………………………………………………….

kris.vanhoof@scherpenheuvelzichem.be

Postnr. en
gemeente

……………………………………………………………….

Contactpersoon:

Ligging van het verblijf:
straat en nr.:

………………………………………………………..

kadastrale gegevens:

…………

gebied: …………………………………………………………..
datum verwerving: …………………..

Was U op 01/01/2019 eigenaar van dit verblijf?
□ ja

□ neen

□ ja

 voor …/ …. (gedeelte van onverdeeldheid) VE - BE - VG *



in onverdeeldheid



was er op 01/01/2019 iemand ingeschreven op dit adres?

□ neen

□ ja

naam: …………………………………………………………………………………………………………………
□ neen 

opmerkingen / wijzigingen / bij verkoop: datum officiële akte + naam en adres nieuwe eigenaar:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
* schrappen wat niet past
VE = volle eigendom

BE = blote of naakte eigendom

Rijksregisternummer/
Ondernemingsnummer

VG = vruchtgebruik
Naam en/of functie:
……………………………………………….
Handtekening

Datum
Telefoon
Emailadres

De belasting wordt vastgesteld per tweede verblijf dat volgens het gewestplan Aarschot-Diest (K.B. d.d. 7 november 1978)
gelegen is:
1.
in een woongebied in de ruime zin
€ 1.000,00
2.
buiten de woongebieden en de recreatiegebieden of in een
recreatiegebied waarvoor een RUP kleinschalig wonen is opgemaakt
€ 750,00
3.
in een recreatiegebied
€ 350,00
Zie uittreksel belastingreglement op keerzijde

Belangrijk
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte kan de
belastingplichtige ambtshalve belast worden.
De belasting wordt dan verhoogd met een bedrag gelijk aan de belasting.

Uittreksel uit het belastingreglement van 24.11.2016
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de tweede verblijven.
Art. 2.
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid waarvoor niemand is
ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister.
Het betreft landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste
woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans en die al dan niet ingeschreven zijn
in de kadastrale legger.
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar
eigenaar is van het tweede verblijf.
Art. 4.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar volgens de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.
Art. 5.
De belasting wordt vastgesteld per tweede verblijf dat volgens het gewestplan Aarschot-Diest (K.B. d.d. 7
november 1978) gelegen is:
in een woongebied in de ruime zin
€ 1.000,00
buiten de woongebieden en de recreatiegebieden
of in een recreatiegebied waarvoor een RUP
kleinschalig wonen is opgemaakt
€ 750,00
in een recreatiegebied
€ 350,00
Art. 6.
Als tweede verblijf wordt niet beschouwd:
de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes maanden opgesteld blijven
om als woongelegenheid te dienen;
de tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend terrein voor openluchtrecreatieve verblijven.
Art. 7.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door
het college van burgemeester en schepenen.
Art. 8.
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de
erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter
beschikking te stellen.
Art. 9.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve ingekohierd worden op basis van de gegevens
waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de
verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Art. 10. De ambtshalve ingekohierde belasting word verhoogd met een bedrag gelijk aan de belasting. Het bedrag van
deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 11. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

