Beheer van de gemeentelijke

Aanvraagformulier voor de terugbetaling van 50% van de gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing aan personen die een woning hebben
gekocht of gebouwd in Etterbeek

Gegevens van de aanvrager :
Naam :

*

Rijksregisternummer :
Tel.:

Voornaam :

*

*

*

E-mail:

*

Bankrekeningnummer:

*

Naam van de rekeninghouder:

*

Adres van de aangekochte/gebouwde woning in Etterbeek:

* Nr:

Straat:

*

Bus:

1040 Etterbeek

Datum van aankoop/bouw van de woning (datum van de verkoopakte opgesteld door de notaris/datum van de
oplevering van de woning):

*

Datum waarop ik mij op dit adres heb gedomicilieerd:

*

Bij dit document voegen:
een kopie van het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting van de eigenaar(s) van de woning;
een kopie van het recentste aanslagbiljet van de onroerende voorheffing;
het bewijs van betaling van de onroerende voorheffing (rekeningafschrift met het gedebiteerde
bedrag);
een eigendomstitel aan te vragen via e-mail naar rzsj.bureau.bruxelles1@minfin.fed.be of aan het
loket (van 9 tot 12 uur) in de Financietoren, Kruidtuinlaan 50, zone A in 1000 Brussel (02 577 42 00).
De vraag tot betaling wordt verstuurd wanneer de aanvraag wordt behandeld. Het duurt ongeveer een
maand voordat je de eigendomstitel via de post ontvangt;
als je eigenaar bent van een andere woning, voeg dan ook het recentste aanslagbiljet van de
onroerende voorheffing van die andere woning bij.

Gemeentebestuur – Beheer van de gemeentelijke premies
02 627 24 54
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Beheer van de gemeentelijke

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de voorwaarden uit het reglement
betreffende de gemeentelijke premie voor de terugbetaling van 50% van de gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing aan personen die een woning hebben gekocht of
gebouwd in Etterbeek dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019 en
deze te aanvaarden en ik verklaar alle gegevens ingevuld op dit formulier voor waar en oprecht.

*

Ik verbind mij ertoe het gemeentebestuur van Etterbeek op de hoogte te brengen van
klachten in verband met mijn onroerende voorheffing die zouden worden ingediend bij de
administratie van de directe belastingen en van alle wijzigingen van de voorwaarden om te
genieten van de terugbetaling.
Ik verbind mij ertoe het gemeentebestuur van Etterbeek de bedragen die ik in het kader
van dit reglement onrechtmatig heb verkeren terug te betalen en ik geef de diensten van
het gemeentebestuur van Etterbeek toestemming om alle onderzoeken uit te voeren die toelaten
om de juistheid van de gegevens die ik moet bezorgen om de gevraagde terugbetaling te
verkrijgen te controleren.

Datum :

*

Handtekening :

Terugsturen binnen 5 maanden vanaf de datum van het recentste aanslagbiljet van de onroerende voorheffing
via e-mail naar primes-premies@etterbeek.be of per post naar Gemeentebestuur, premiebeheer,
Oudergemlaan 113-1135, 1040 Etterbeek.

Volledig dossier indienen :
• Of via e-mail naar primes.premies@etterbeek.brussels
• Afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis
• Bij het gemeentebestuur van Etterbeek, ter attentie van
de DIENST PREMIES,
Kazernenlaan 31/1 in 1040 Etterbeek

Voor alle vragen in verband met de premie
of het opmaken van jouw dossier :
Dienst Financiën : 02/627.25.05
financien@etterbeek.brussels

Jouw gegevens worden door de gemeente Etterbeek verwerkt om jouw terugbetalingsaanvraag te behandelen. Ze worden bewaard
in het beheerprogramma en de gemeente moet jouw dossier bewaren totdat de wettelijke termijn is verstreken. Er worden geen
gegevens gedeeld met derden.
Het recht op toegang en verbetering van jouw gegevens kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar primespremies@etterbeek.brussels of een brief naar het gemeentebestuur van Etterbeek – Premiebeheer. Met vragen in verband met het
gebruik van jouw persoonlijke gegevens kan je terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@etterbeek.brussels
Gemeentebestuur – Beheer van de gemeentelijke premies
02 627 24 54
Kazernenlaan 31/1
primes.premies@etterbeek.brussels
1040 Etterbeek

