
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel  maandag: 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur 

03 340 00 00         dinsdag - vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur 

 

 

Aangifteformulier  
belasting op woon- en bedrijfsruimten  

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst financiën:  
financiën@rijkevorsel.be - 03 340 00 18 

(*) verplicht in te vullen 

 
Info  

Deze aangifte wordt gestuurd naar alle zelfstandigen en ondernemingen, waarvan de 

maatschappelijke zetel en/of vestiging(en) zich op Rijkevorsels grondgebied bevinden en die 

volgens de officiële bron, namelijk de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, nog actief zijn. 

 

Indien de zaak om één of andere reden niet meer bestaat, verhuisd is of andere, gelieve dan 

volgende stappen te ondernemen :  

- Voeg de nodige bewijsstukken bij deze aangifte zodat hiermee rekening gehouden kan 

worden bij het opmaken van het belastingskohier. 

- Geef via het ondernemingsloket de noodzakelijke gegevens door zodat de status van de 

zaak wordt aangepast in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen (KBO). Op deze manier 

worden geen aangiftes meer verzonden op basis van de gegevens van de KBO. 

 

Artikel 6 van het belastingreglement: 

Bovendien moet van elke wijziging of verandering in de belastbare toestand in de loop van het 

belastingjaar binnen de maand aangifte worden gedaan bij de vermelde dienst. De eerste 

aangifte door de belastingplichtige blijft geldig tot de herroeping ervan. 

 

Indien er meerdere vestigingen zijn in de gemeente, dient per vestiging het adres en de 

categorie aangeduid te worden. Een maatschappelijke inschrijving geldt eveneens als vestiging. 

 

Bezorg de bijgevoegde aangifte ingevuld aan het gemeentebestuur. 

  



Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel  maandag: 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur 

03 340 00 00         dinsdag - vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur 

 

 

Belastingplichtige 

Naam of firmanaam (+juridische vorm): *  ……………………………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer: *   ……………………………………………………………………………………… 

Adres maatschappelijke zetel: *  ……………………………………………………………………………………… 

Telefoon/gsm: *    ……………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:     ……………………………………………………………………………………… 

  

Belaste goed 

Naam:       ……………………………………………………………………………………… 

Adres:       ……………………………………………………………………………………… 

  

Naam:      ……………………………………………………………………………………… 

Adres:      ……………………………………………………………………………………… 

 

Aard van de activiteiten 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tot welke categorie behoort uw bedrijf/zelfstandige activiteit/vrij beroep?  
 
Bedrijfsruimten van bedrijven en vrije beroepen:  

A Vestiging met een oppervlakte tot 1 000 m²  

B Vestiging met een oppervlakte van 1 001 m² tot 10 000m²  

C Vestiging met een oppervlakte van 10 001 m² tot 100 000m²  

D Vestiging met een oppervlakte van meer dan 100 000 m²  

Landbouwbedrijven:  

E1 Vestiging met een oppervlakte tot 10 ha  

E2 Vestiging met een oppervlakte van meer dan 10 ha  

Tuinbouwbedrijven:  

F1 Vestiging met een oppervlakte tot 10 000 m²  

F2 Vestiging met een oppervlakte van meer dan 10 000 m²  

 

Oprecht verklaard,  

Datum: 

Handtekening: 


