AANGIFTEFORMULIER GEMEENTEBELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN
TOESTAND OP 1 JANUARI 2021
De belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste op 1 maart van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het
stadsbestuur. Indien u geen aangifteformulier toegestuurd kreeg, dient u zelf aangifte te doen, zo niet riskeert
u dat de belasting ambtshalve ingekohierd wordt en verhoogd wordt met een bedrag dat gelijk is aan het
dubbel van de verschuldigde belasting.
Dit formulier dient via aangetekend schrijven of via afgifte tegen ontvangstbewijs bezorgd te worden aan:
Stad Tienen
Wooninfopunt Tienen
Grote Markt 27 – 3300 Tienen
tel 016 80 56 81 – fax 016 82 30 71
wooninfopunt@tienen.be

GEGEVENS BELASTINGSPLICHTIGE (in drukletters)
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente - Land: ……………………………………………………………………..………………………………………….…..
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES TWEEDE VERBLIJF (in drukletters)
Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente: ……………………………………………………………………..…………………………………………………….…..
Kadastrale ligging: Tienen afdeling ………… sectie ………… perceelnummer …...………………………………………..…….
Datum van verwerving: …………………………………………………………………………………………………………………………………

dienst wonen

ONDERTEKENING
Datum

Handtekening(en)

………………………………….……

………………………………….….…

….……………………………….……

Aantal bijlagen: …………………….

➔ Uittreksel uit het stedelijk belastingreglement dd. 19 december 2019 op keerzijde

REGLEMENT BELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN
Art. 1:
Met ingang op 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025, wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de
tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de stad.
Art 2:
Als tweede verblijf wordt beschouwd, elke private woongelegenheid die de eigenaar of huurder niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk
ogenblik door hem/haar voor bewoning kan worden gebruikt, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen,
grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met
chalets gelijkgestelde caravans en die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
Als tweede verblijf worden evenwel niet beschouwd:
- De lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
- Garages, tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens;
- De woongelegenheden die zijn opgenomen in de registers inzake leegstand en verwaarlozing. De bewijsplicht hiertoe ligt bij de
belastingplichtige.
Art. 3:
Het bedrag van de belasting wordt forfaitair vastgesteld op 700,00 EUR per tweede verblijf. De belasting is ondeelbaar en voor het ganse
aanslagjaar verschuldigd.
Art. 4:
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf.
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door de vruchtgebruiker, de opstalhouder
of erfpachthouder. De eigenaar is hoofdelijk gehouden tot betaling van de algehele belasting.
In geval van mede-eigendom is iedere eigenaar hoofdelijk gehouden tot betaling van de algehele belasting.
Art. 5:
De belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste op 1 maart van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur op een door de
stad voorgeschreven formulier.
Dit formulier bevat ten minste de volgende gegevens:
- de datum van aangifte;
- identificatiegegevens van het gebouw of de woning, met inbegrip van de laatst bekende kadastrale gegevens;
- de identificatiegegevens van de houder(s) van het zakelijk recht.
De aangifte gebeurt door middel van een verklaring op eer en wordt ondertekend door de indiener ervan. Een belastingplichtige die geen
aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf een vragen aan het stadsbestuur.
Het aangifteformulier wordt door middel van een beveiligde zending aan het stadsbestuur bezorgd.
Art 6:
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege
de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan 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 gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgende op de datum van de verzending van de betekening om zijn
opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend
op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk
te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
Art. 7:
De ambtshalve geheven belastingen, vastgesteld en ingekohierd in toepassing van artikel 6 van dit reglement, worden verhoogd met een
bedrag dat gelijk is aan het dubbel van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de
ambtshalve belasting ingekohierd.
Art. 8:
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat door het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Art. 9:
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art. 10:
Het reglement zal worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de stad, met vermelding van zowel de datum waarop het werd
aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

