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1. Identificatie belastingplichtige 

Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. 

Naam persoon/firma  ...............................................................................................................................  

U bent:  eigenaar      erfpachter      opstalhouder      vruchtgebruiker 

Aandeel eigendom (in breukvorm)  ................................. / ...............................  

Straat en nummer  ...............................................................................................................................  

Postcode en gemeente  ...............................................................................................................................  

Ondernemingsnummer  ...............................................................................................................................  

Rijksregisternummer  ...............................................................................................................................  

Telefoonnummer  ...............................................................................................................................  

E-mail  ...............................................................................................................................  

 

Bent u geen eigenaar meer op 1 januari van het aanslagjaar?  ja 

Datum van de notariële akte  ....................................................................................................................  

Naam en adres van de notaris  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

Naam en adres van de nieuwe-eigenaar  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

Ondernemingsnummer  ....................................................................................................................  

Rijksregisternummer  ....................................................................................................................  

 

2. Identificatie tweede verblijf 

Vul hieronder de ligging van het tweede verblijf in. 

 .......................................................................................................................................................................................  

 

3. Grondslag 

Indien uw tweede verblijf ter beschikking wordt gesteld aan een student die ingeschreven is in het hoger onderwijs 

en niet voldoet aan 4.8. van de vrijstellingen: (zie keerzijde) * 

Is de totale vloeroppervlakte van de woning kleiner dan 80 m²  ja (voeg bewijsstukken bij) 

  neen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangifte aanslagjaar …………… 
 
Belastingreglement op de tweede verblijven 

 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Belastingen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 

 Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 74 80 
 
Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52/53/54/55/55s/57/58/59/69/70/71/72/73/74/76/77/78 
Tram 4/22/24 
 

stadsbelastingen@stad.gent | www.gent.be 
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4. Vrijstellingen – OPGELET GEWIJZIGD REGLEMENT 

 

4.1. De woning wordt uitsluitend gebruikt voor een beroepsactiviteit *  ja 

 

4.2. U bent zelf de laatste gedomicilieerde bewoner en verblijft momenteel op een ander adres omwille van ziekte, 

ongeval of hoge leeftijd *  ja 

 

4.3. De woning is een verplaatsbare caravan of woonaanhangwagen *  ja 

 

4.4. De woning wordt ter beschikking gesteld voor onderverhuring overeenkomstig art. 1717,3
e
 lid B.W. 

 (sociale verhuring door gemeente, OCMW en andere) *  ja 

 

4.5. De woning die op 1 januari 2015 te huur stond en waarvan het vorige huurcontract niet eerder dan 1 juli 2014 

werd beëindigd *  ja 

 

4.6. De woning waarvan het zakelijk recht niet eerder dan 1 juli 2014 definitief verworven werd *  ja 

 

4.7. De woning is tijdelijk niet bewoonbaar door verbouwingswerken *  ja 

 

4.8. De woning betreft een kamer of studio in een kamerwoning én wordt ter beschikking gesteld aan een student, 

ingeschreven in het hoger onderwijs *  ja 

 Voor andere woningen ter beschikking gesteld aan studenten, zie punt “3. Grondslag” 

 

5. Ondertekening 

 

Echt verklaard te ………………………………………………….. op   -   -     

Handtekening (+volledige naam en voornaam) 

 

 

 

 

 

*GELIEVE ALLE NUTTIGE BEWIJSSTUKKEN BIJ UW AANGIFTE TE VOEGEN 
 

Gelieve deze aangifte in te dienen of terug te sturen via de post ten laatste op 30 juni van 
het aanslagjaar. 
Doorgescande aangiften zijn niet rechtsgeldig en worden als niet ontvangen beschouwd. 
 


