
 

Opgelet !  Indien de gevraagde velden A,  B,  C et D niet leesbaar,  ju ist,  vol ledig en nauwkeurig ingevuld zi jn ,  dan wordt uw aa ngi fte  als onjuist,  onvol ledig of onnauwkeurig beschouwd.  In  di t  geval  voorziet    
art ikel  7  van het reglemen t in  de toepassing van de belastingprocedu re van ambtswege (met verhogi ng).  

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe  -  Paul Hymanslaan 2 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
Afdeling Gemeentetaksen 

Contactpersoon: Natacha Oleffe          Tel: 02.774.35.79   E-mail: tax@woluwe1200.be 

Aangifte betreffende de bezetting van een woning door een persoon die niet is   

 ingeschreven in het bevolkingsregister  -  Boekjaar 2017 

Gelieve alle velden IN HOOFDLETTERS EN LEESBAAR in te vullen aub. 

Deze aangifte moet worden teruggestuurd naar het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, afdeling Taksen, Paul Hymanslaan 2 te 1200  

Sint-Lambrechts-Woluwe, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de verzendingsdatum van dat aangifteformulier , met poststempel als bewijs.  

Die hiervermelde gegevens dienen voor de toepassing van het bijgevoegde reglement. Uw gegevens worden automatisch verwerkt. U kunt meer informatie 

over die geautomatiseerde verwerkingen verkrijgen door te schrijven naar het e-mailadres “privacy@woluwe1200.be”. 

Iedere stopzetting van de bezetting van een woning door een persoon die niet is ingeschreven in het bevolkingsregister van Sint-Lambrechts-Woluwe moet 
aan het gemeentebestuur gemeld worden. De belastingplichtige moet de bewijsstukken van deze stopzetting binnen de twee weken na de stopzetting van de 
bezetting overmaken aan het gemeentebestuur (zie artikel 3 van bijgevoegd reglement).  

A.   AANGEVER 

Naam, Voornaam ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres van het wettelijk domicilie:   Straat:  ………………………………………….. N°: ... Bus:  ................ 

Postcode: ………………...  Gemeente: …………………………………..Land: .............................................. 

Rijksregisternummer of geboortedatum:   …………………………………………………………………………. 

Tel / GSM:   ……………………………………………. E-mail:   :..................................................................... 

Ik ben student: Ja / Nee  (schrappen wat overbodig is). (Indien Ja, een attest van de onderwijsinstelling bijvoegen) 

Ik val onder een diplomatiek statuut: : JA / NEE, (schrappen wat overbodig is). (Indien Ja, gelieve een kopie bij te voe-

gen van de diplomatieke identiteitskaart die wordt verstrekt door de directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken) 

B.   ONROEREND GOED waarvoor deze aangifte geldt (gebouw of deel van een gebouw dat een of 
meer woningen bevat)  gelegen te Sint-Lambrechts-Woluwe op het volgende adres:  

Straat:………………………………………………    N°: ……………...Bus : ……...   Verdieping: …………….. 

C.   Ik verklaar:  

 O  eigenaar te zijn van een woning op het adres vermeld onder B waarvan ik me het gebruik voorbehoud (voor 

mezelf of iedere andere persoon die ik aanduid), zonder in het bevolkingsregister van Sint-Lambrechts-Woluwe 

ingeschreven te zijn, sinds ……………………………….……………………………………………………………….. 

         (Indien van toepassing: ik heb/ik zal dit adres verlaten op …………………………………………………………….. 

  of me in het bevolkingsregister van Sint-Lambrechts-Woluwe inschrijven op……………………………………….) 

 O  huurder of bezetter te zijn of bezetter geweest te zijn van een woning op het adres vermeld onder B waarvan ik 

me het gebruik voorbehoud (voor mezelf of iedere andere persoon die ik aanduid),  zonder in het bevolkingsre-

gister van Sint-Lambrechts-Woluwe ingeschreven te zijn, sinds........................................................................... 

         (Indien van toepassing: ik heb/ik zal dit adres verlaten op …………………………………………………………….. 

  of me in het bevolkingsregister van Sint-Lambrechts-Woluwe inschrijven op……………………………………….) 

 O  te Sint-Lambrechts-Woluwe een commerciële activiteit of een vrij beroep uit te oefenen en er, naast de lokalen 

bestemd voor het uitoefenen van mijn beroepsactiviteit, over een woning te beschikken op het adres vermeld 

onder B sinds  .....................   

 O  onder geen enkele van de drie andere categorieën te vallen 

D.   Voor echt en waar verklaard 

 Naam van de aangever : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Functie van de aangever : …………...…………………………………………………………………………… 

 Datum : …………………........     Handtekening van de aangever : …………………………………………….. 


