
AANGIFTE FORMULIER TWEEDE VERBIJVEN 

Aanslagjaar 2018 

PERSOONLIJKE GEGEVENS BELASTINGSPLICHTIGE 

Hier vul je je persoonlijke gegevens in 

Naam + voornaam belastingplichtige  

Rijksregisternummer of 
ondernemingsnummer 

 

Straat + huisnummer  

Postcode + gemeente  

Telefoon of GSM  

E-mail  

Indien je geen eigenaar bent op 1 januari van het aanslagjaar 

Naam + adres nieuwe eigenaars  

De notariële akte werd verleden door 
notaris ( volledige naam en adres ) 

 

IDENTIFICATIE VAN HET TWEEDE VERBLIJF TE BOORTMEERBEEK 

Schrijf hier de adresgegevens van het tweede verblijf 

Straat + huisnummer  

Postcode + gemeente  

Kadastrale legger  

EFFECTIEF GEBRUIK 

Vul hier in of uzelf of iemand ander gebruik maakt van het tweede verblijf. Gelieve de facturen van de nutsvoorzieningen ( water, gas, elektriciteit) als 
bewijsstukken bij je aangifte toe te voegen 
 

☐ Ik gebruik deze woning zelf als tweede verblijf sinds datum ( dd/mm/jjjj) : ……………………………………………………….. 

☐ Ik gebruik deze woning niet 

VRIJSTELLINGEN 

Duid hier aan welke mogelijke vrijstellingen gelden ( gelieve alle nuttige bewijsstukken bij je aangifte toe te voegen ) 

☐ Pand bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit 

☐ Tenten en woonaanhangwagens 

☐ Een verplaatsbare caravan, die als woongelegenheid gebruikt wordt en minder dan zes maanden van het 
aanslagjaar aangewend wordt als hoofdverblijfplaats. 

☐ Een leegstaande woning, niet als tweede verblijf gebruikt tijdens het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar 
 De woning staat leeg sinds (dd/mm/jjjj): ………………………………………. 

ONDERTEKENING 

Ik bevestig dat al deze gegevens in deze aangifte naar waarheid zijn ingevuld. 

Naam en handtekening van de aangever:     Datum (dd/mm/jjjj): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dit aangifteformulier dient binnen de wettelijke termijn overgemaakt te worden aan het gemeentebestuur van Boortmeerbeek, Pastoriestraat 2, 

Boortmeerbeek. 

De gegevens die je op dit formulier hebt ingevuld gebruikt de gemeente Boortmeerbeek enkel voor de verwerking van jouw aangifte. De wet op de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met betrekking tot gegevensverwerking, verleent je het recht deze gegevens te raadplegen en/of te 

wijzigen. 



 


