AANGIFTEFORMULIER
ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE
PERCELEN
TOESTAND OP 1 JANUARI VAN HET
AANSLAGJAAR
Stad Ninove
Stadhuis
Centrumlaan 100
9400 NINOVE
Tel. 054 31 32 75
Fax 054 32 38 49
e-mail : huisvesting@ninove.be

Ingekomen op :

Verplicht te gebruiken formulier dat jaarlijks behoorlijk dient ingevuld en ondertekend, bij de stad
ten laatste mag toekomen op
31 maart van het aanslagjaar

STRAAT BELAST(E) GOED/PERCEEL:
KADASTRALE GEGEVENS:
Afdeling:

Sectie:

Nummer:

1. EIGENAAR(S) OP 1 JANUARI VAN HET AANSLAGJAAR VAN HET BELASTE GOED ZOALS
HIERBOVEN AANGEDUID, OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.:

Postnummer:

Gemeente:

Rijksregisternr:

Tel.:

Ondernemingsnr.:

E-mail :

Gelieve in geval van mede eigendom, alle mede eigenaars te vermelden met hun adresgegevens
1.
2.
3.
4.
5.

2. VRAGEN M.B.T. ONTHEFFING EN/OF VRIJSTELLING VAN DE BELASTING
Gelieve volgende vragen te beantwoorden, aan te kruisen wat van toepassing is en de nodige
bewijsstukken bij te voegen.
1. Bent u eigenaar van meerdere niet-bebouwde
grondgebied van Ninove?
 JA
 Hoeveel niet-bebouwde percelen heeft u? ….
 NEE

percelen

gelegen

op

het

Indien het belaste perceel verkocht werd, gelieve binnen de 2 maanden na het verlijden van
de notariële akte de volledige identiteit en het adres van de nieuwe eigenaar mee te delen,
evenals de datum van de akte en naam van de notaris en een nauwkeurige aanduiding van het
perceel.
2. Kan het niet bebouwde perceel tijdens het heffingsjaar bestemd worden voor
bebouwing?
 JA
 NEE ALS GEVOLG VAN:
 een collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden
 een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw
onmogelijk maakt
 een niet bebouwde grond gelegen in een woongebied met een straatbreedte minder dan
6m
 een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals de
beperkte omvang van bouwgronden of kavels, of hun ligging, vorm of fysieke toestand
 een werkelijke en volledige aanwending voor land- of tuinbouw, gedurende het hele jaar
3. Bent u een door de overheid erkende jeugd- of sportvereniging?
 JA
 NEE
4. Heeft u kinderen?
 NEE
 JA
 Waren er op 1 januari van het heffingsjaar kinderen die de leeftijd van dertig jaar nog
niet hebben bereikt én hadden deze kinderen nog geen volle drie jaar een niet bebouwde
kavel of woning, noch een niet bebouwde bouwgrond in woongebied, in volle eigendom,
alleen of met de persoon met wie zij gehuwd zijn of wettelijk of feitelijk samenwonen?
 NEE
 JA
 Welke kinderen? (gelieve naam, voornaam en geboortedatum te vermelden)
1.
2.
3.
4.
5. Paalt het perceel aan een bebouwd perceel dat tevens uw eigendom is en één
ononderbroken ruimtelijk geheel vormt met dat niet bebouwde perceel (niet
afgescheiden door haag of andere afsluiting)?
 JA
 Hoeveel meter straatbreedte heeft het niet bebouwde perceel?
.. m ..
 NEE

6. Bent u op 1 januari van het aanslagjaar minder dan een jaar eigenaar van het
perceel?
 JA
 Sinds wanneer bent u eigenaar? ../../…. (datum authentieke akte tot vaststelling van
de overdracht, kopie bijvoegen)
 NEE
7. Was het perceel verpacht vóór 1 januari van het aanslagjaar?
 JA
 Datum pachtcontract: …../…../…. (kopie bijvoegen) OF bewijs van betaling van de pacht
met betrekking tot het jaar 2014
 NEE
8. Heeft u een stedenbouwkundige aanvraag ingediend of een vergunning
verkregen voor het oprichten van een voor wonen bestemd gebouw?
 JA
 datum stedenbouwkundige aanvraag: …../…../….
 datum stedenbouwkundige vergunning: …../…../…. + dossiernummer B/…./…
 NEE
9. Maakt het perceel deel uit van een verkavelingsvergunning?
 JA
 datum verkavelingsvergunning: …../…../…. + dossiernummer V/…./…
In geval de verkaveling werken omvat: datum verkoopbaarheidsattest: …../…../…..
 NEE
Voor echt verklaard:
te

op

Handtekening:

De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten
strikt in acht. Voor meer informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring.
Elke belastingplichtige moet uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar per perceel aangifte doen
door middel van dit formulier.
Alle onjuistheden of onvolledigheden moeten verbeterd zijn bij afgifte van dit formulier en dit voor
31 maart van het aanslagjaar. Gelieve de nodige bewijsstukken bij te voegen bij het indienen van
dit formulier.

