
 

 

Gemeentebestuur Oosterzele 

Dienst Financiën 

Dorp 1, 9860 Oosterzele 

T 09 363 76 95 

E-mail: gemeentebelasting@oosterzele.be 

 

 
 

 

 

Privacyverklaring 
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig voor de behandeling van 
uw dossier. U hebt het recht om uw gegevens in dit bestand in te kijken en zo nodig verbetering ervan 
aan te vragen. 
 
 
 

1. Identificatie eigendom 
 

 

 
 
 

 

 

AANGIFTEFORMULIER  - aanslagjaar 2022 

Belasting op 2de verblijven 
 
 
 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier brengt u de dienst financiën op de hoogte van uw tweede verblijf. Op basis van deze 
gegevens stelt het gemeentebestuur het bedrag van de belasting vast conform het besluit van de 
gemeenteraad van 19 november 2020. 

Wie vult dit formulier in? 
De eigenaar van het tweede verblijf vult dit formulier in. 

Wanneer moet dit formulier uiterlijk worden bezorgd? 
Dit formulier bezorg je uiterlijk 31 maart 2022. 
 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
U kan het formulier: 
- opsturen naar dienst financiën, Dorp 1 te 9860 Oosterzele 
- e-mailen naar gemeentebelasting@oosterzele.be 

Bij wie kan u terecht voor meer informatie? 
U kan contact opnemen met de dienst financiën via gemeentebelasting@oosterzele.be of 09 363 76 95 
 
Bij gebrek aan aangifte 
Bij gebrek aan een volledige en correcte aangifte op 31 maart kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. Daarbij verdubbelt het aanslagtarief. 
 

mailto:gemeentebelasting@oosterzele.be


 

Wat is een tweede verblijf? 

Een tweede verblijf is elke woning waar niemand ingeschreven is in het bevolkingsregister en die niet leeg 
staat. 

 

Ligging : Straat –en huisnummer:  ……………………………………………………………………………………………. 

Postcode en gemeente:   ……………………………………………………………………………………………. 

 

2. Identificatie belastingplichtige 
 

Wie is de belastingplichtige? 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van dit kalenderjaar 
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 de erfpachthouder. 

 

U bent op 1 januari van dit kalenderjaar: 

 enige eigenaar 
 mede-eigenaar 
 erfpachter 
 opstalhouder 
 vruchtgebruiker 

 

Aandeel eigendom (%): ………………………………………………………………………………………………………………..  

Naam (persoon/firma): ………………………………………………………………………………………………………………... 

Straat –en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………... 

Postcode en gemeente:  ………………………………………………………………………………………………………………... 

Ondernemingsnumer:  ...........................................................................................................................................................  

Rijksregisternummer:  ...........................................................................................................................................................  

Telefoonnummer:  ...........................................................................................................................................................  

E-mail (optioneel): ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Vrijstelling 
 

1. Ik verklaar vrijgesteld te zijn van deze belasting om volgende reden: 
- Opname in een erkende oudervoorziening sinds …………………………………………………………………… 
- Opname in een erkende psychiatrische instelling sinds …………………………………………………………. 

Bovenstaande vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar volgend op de datum van opname. Ze geldt 
enkel voor de woning die laatst bewoond werd door de belastingplichtige vóór de opname. 

2  Ik verklaar de woning uitsluitend te gebruiken voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit 

  Ondernemingsnummer: ………………………………………………………………………………. 

 
  

4. Opmerkingen 
 



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………..……………………………………..…………………………………………………………………………………………….V
rijstellingOpmerkingen 

5. Ondertekening  

Ik verklaar deze aangifte voor echt. 

datum  dag     maand     jaar          

 

 

 

 Naam en handtekening: ………………………………………………………………………………………………………… 


