Formulier te bezorgen aan
Wonen in West-Limburg
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
info@woneninwestlimburg.be
T 013 390 545 – 013 390 529

AANGIFTEFORMULIER TWEEDE VERBLIJF
GEMEENTEBELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN 2021

Waarvoor dient dit aangifteformulier?
Er geldt een aangifteplicht in het kader van de tweede verblijfsbelasting.
De belastingplichtige moet het aangifteformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór 31 maart
van het aanslagjaar versturen naar Wonen in West-Limburg, indien de toestand gewijzigd is ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Als deze aangifte niet tijdig, correct, volledig ingevuld en ondertekend ingediend wordt, kan de
procedure tot ambtshalve inkohiering worden toegepast.
De belastingplichtige die voor het vorig aanslagjaar werd aangeslagen en waarvan de belastbare
toestand ongewijzigd is gebleven is vrijgesteld van aangifteplicht en dient dit formulier niet op te
sturen.
LIGGING GOED
Woning gelegen te:
……………………………………………………………………………………………………………
UW GEGEVENS
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………
Adres en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente: ……………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken: …………………………………………………………………….
1. Was u 1 januari van dit jaar belastingplichtige van bovenvermeld tweede verblijf?
(Hieronder verstaan we volle eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter en niet blote
eigenaar)
□ Ja
□ Ik ben volle eigenaar voor …. /….
□ Ik ben opstalhouder voor …. /….
□ Ik ben vruchtgebruiker voor …. /….
□ In ben erfpachter voor …. /….
□

Nee
Ik ben geen eigenaar meer van bovenstaande woning sinds.…………………………..
Gegevens nieuwe eigenaar(s):
Naam: …………………………….......................... Voornaam:......................................
Adres: ……………………………...................................................................................
……………………………................................................................................................

2. Het tweede verblijf heeft een grondoppervlakte:
Onder grondoppervlakte wordt verstaan: geprojecteerde bruto grondoppervlakte van een constructie en haar
fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden
bij de hoofdconstructie zoals een aangebouwde garage, veranda, berging of overdekking (indien ondersteund),
gemeten met inbegrip van buitenmuren (mandelige muren worden voor de helft geteld).

□
□
□

vanaf 5 m² tot en met 60 m²: € 250
tot en met 120 m²: € 500
groter dan 120 m²: € 750

Ingevuld te (plaats) ………………………………………………… op (datum) ……………………………….

Naam en handtekening………………………………………………………………..

