
1 / 2 
  

 cluster infrastructuur 
dienst wonen (ILV woonbeleid) 

NDC 484.519 & 520.2 

Aangifte wijziging of beëindiging van 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 de wijziging of beëindiging van 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) 
 
Wijziging of beëindiging van het gebruik van een tweede verblijf: 
Het gebruik van een tweede verblijf is gewijzigd / beëindigd (omcirkel) omdat (kruis aan) 

 de woning of het gebouw niet meer als tweede verblijf gebruikt wordt. Er is een 
inschrijving in het bevolkingsregister sinds ………………………….. (datum).  

 er een nieuwe gebruiker is sinds ………………………….. (datum). 
Gegevens nieuwe 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. 

 er een nieuwe zakelijk gerechtigde is sinds ………………………….. (datum notariële akte). 
Gegevens nieuwe zakelijk gerechtigde: ………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....…... 
……………………… (naam, voornaam, domicilieadres, geboortedatum / rijksregisternummer). 
Ik voeg de notariële akte toe in bijlage. 

 de woning of het gebouw uitsluitend bestemd en gebruikt wordt om een beroepsactiviteit 
uit te oefenen. Ik voeg bewijsstukken toe. 

 het een leegstaand(e) woning of gebouw betreft (opname in het leegstandsregister).  



AANGIFTE WIJZIGING OF BEËINDIGING TWEEDE VERBLIJF 

 

2 / 2 

 (Andere reden) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Met de ondertekening van deze aangifte van wijziging of beëindiging van tweede verblijf wordt 
toestemming gegeven, aan de personeelsleden belast met de opdracht tot controle tweede 
verblijven, om nazicht uit te voeren.  
 
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) 
 
De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand wordt in aanmerking genomen voor de 
heffing van de belasting.  
 

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 
 


