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 cluster infrastructuur 
dienst wonen (ILV woonbeleid) 

NDC 484.519 & 520.2 

Aangifte gebruik tweede verblijf 
 

U kan dit formulier: 

 Aangetekend versturen: t.a.v. dienst wonen, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke 

 Persoonlijk afgeven (tegen afgifte van ontvangstbewijs): op afspraak 

 
Met dit formulier wens ik het gebruik van een tweede verblijf aan te geven.  
 
Identificatiegegevens woongelegenheid:  
Adres (straat + nr. + bus) …………………………………………………………………, 1770 Liedekerke 
Kadastrale gegevens Afdeling: ………. PerceelsNr.: ………. Partitie: ………. 
Beschrijving woongelegenheid  Huis / appartement (omcirkel) 
 
Ik ben zakelijk gerechtigde (eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter): 
Naam  …………………………………………………………………………………………… 
Voornaam  …………………………………………………………………………………………… 
Adres  …………………………………………………………………………………………… 
Rijksregisternummer …………………………………………………………………………………………… 
Tel./GSM-nr. …………………………………………………………………………………………… 
E-mail …………………………………………………………………………………………… 
Zakelijk gerechtigde sinds …………………………………………………………….………………… (datum) 
 
Het gebruik van een tweede verblijf: 
De woning is in gebruik als tweede verblijf sinds ……………………………………………. (datum). 
 
De woning wordt als tweede verblijf gebruikt door (kruis aan) 

 mijzelf, de zakelijk gerechtigde 

 een andere gebruiker  
Gegevens gebruiker: ……………………………………………………..……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....…... 
……………………… (naam, voornaam, domicilieadres, geboortedatum / rijksregisternummer). 
Ik voeg de huurovereenkomst toe in bijlage. 
 
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het tweede verblijf. Gelieve de gebruiker 
te vragen het tweede verblijf aan te geven.  
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Met de ondertekening van deze aangifte van tweede verblijf wordt bevestigd dat: 

 er niemand in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister is ingeschreven op 
bovenvermeld adres, maar dit adres effectief als tweede verblijf wordt gebruikt en 

 het tweede verblijf niet is opgenomen in het register van ongeschikte en/of onbewoonbaar 
verklaarde woningen en  

 er voldoende verbruik aan water, elektriciteit en verwarming kan worden aangetoond en 

 het voldoende is bemeubeld en 

 het zo is ingericht dat directe bewoning mogelijk is en 

 het stabiel en veilig genoeg is en /of geen zware tekenen van verwaarlozing vertoont (het 
voldoet aan de woningkwaliteitsnormen). 

 
Met de ondertekening van deze aangifte van tweede verblijf wordt toestemming gegeven, aan 
de personeelsleden belast met de opdracht tot controle tweede verblijven, om nazicht uit te 
voeren op de hierboven opgesomde voorwaarden. Indien blijkt dat niet aan alle hierboven 
opgesomde voorwaarden is voldaan kan de aangifte van het tweede verblijf worden geweigerd. 
 
Ik verklaar hierbij dat de door mij verstrekte gegevens volledig en correct zijn voor zover deze 
door mij gekend zijn. 
 
Opgemaakt te ……………………………………………………… (plaats) op ......................................... (datum) 
 
 

 
.................................................................................... (handtekening) 
.................................................................................... (naam) 
 
Het gebruik als tweede verblijf houdt in dat dit vanaf de aangifte wordt opgenomen in het kohier 
van de belasting op tweede verblijven en dat jaarlijks een belasting verschuldigd is. 
 

Het bestuur hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
De verwerking van uw gegevens gebeurt binnen de geldende wettelijke bepalingen. 
U vindt de volledige privacyverklaring op www.liedekerke.be/privacybeleid. 

 
SW/KG 
 


