Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

AANVRAAG TOT TUSSENKOMST VOOR HUISBRANDOLIE
(voor een privéwoning)

In te dienen uiterlijk op 31 mei 2006 bij uw controle personenbelasting of indien onmogelijk
de controle van de personenbelasting bevoegd voor uw woning.

V. VERKLARING
OP EREWOORD

IV. BEWIJSSTUKKEN

III. BETALING

II. GEGEVENS MET BETREKKING
TOT DE LEVERING

I. IDENTIFICATIE

1 AANVRAAG PER LEVERING
Rijksregisternummer
Naam en voornaam
Woning van aanvrager

Taal (N, F of D)

Woning van derden

Leveringsadres
Postcode
Plaats
Leveringsdatum

Totaal aantal geleverde liters
Prijs per liter

% beroepsgebruik
(indien beroepsgebruik)

0,

Rekeningnummer

Factuur
Leveringsbon
Ander bewijsstuk

Ik die onderteken ....................................... in de hoedanigheid van (eigenaar, huurder, syndicus...) .....................................
bevestig op erewoord de juistheid van de hiervoor vermelde gegevens en verklaar slechts de teruggave te vragen voor één woning
bestemd voor de huisvesting van mijn gezin of van derden.

Gedaan te ........................................

Datum aanvraag

Handtekening ..................................

Tel .................................................................

Kader voorbehouden voor de FOD FINANCIEN
Aanvraag ontvangen op :

De gegevens die worden gevraagd in dit formulier worden opgeslagen in een databank beheerd door de FOD FINANCIEN. Deze gegevens zijn onderworpen
aan de wet van 08/12/1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy. De aanvrager beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en vernietiging
van deze gegevens.

ER WORDT GEEN ONTVANGSTBEWIJS VERZONDEN
2005.10.1

Voor de leveringen van huisbrandolie verricht vanaf 1 juni 2005 tot en met 30 september 2005, wordt aan
elke eigenaar, huurder of gebruiker van de woning (de rechthebbende) een toelage toegekend als tussenkomst in de betaling van deze levering van huisbrandolie bestemd voor de verwarming van zijn woning.
Deze toelage wordt slechts toegekend wanneer de prijs van de geleverde huisbrandolie hoger is dan 0,50
EUR per liter en voor één enkele woning die zijn hoofdverblijfplaats of tweede verblijf vormt. Het bedrag
van de toelage zal door de diensten van de FOD Financiën worden berekend op grond van de doorgegeven
informatie en zal gelijk zijn aan maximum 17,35 % van de door de aanvrager betaalde prijs, zonder dat de
daadwerkelijk betaalde prijs, berekend na de korting, lager mag zijn dan 0,50 EUR per liter.
I. IDENTIFICATIE

De aanvraag moet in principe door de op de toelage rechthebbende ingediend worden.
Indien de aanvraag wordt ingediend door een andere persoon (syndicus, wettelijke, gerechtelijke of contractuele vertegenwoordiger…), gelieve in bijlage (zie punt IV) de wettelijke documenten te voegen die uw
relatie met deze op de toelage rechthebbende rechtvaardigt.
In geval van gedwongen mede-eigendom moet de aanvraag door de syndicus van het gebouw worden ingediend. In de andere gevallen van mede-eigendom, mag de aanvraag worden ingediend door de beheerder
van het gebouw of door een contractuele vertegenwoordiger. In deze twee gevallen kunnen de aanvragen
enkel die woningen betreffen waarvoor de bewoners van het gebouw wensen te genieten van de toelage.
In al deze veronderstellingen waarin de aanvrager niet diegene is die de woning betrekt, dient men het vakje
“Woning voor derden” aan te vinken.
II. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE LEVERING

Deze aanvraag heeft enkel betrekking op de huisbrandolieleveringen tussen 1 juni 2005 en 30 september
2005.
De aanvrager moet het percentage huisbrandolie bestemd voor het beroepsgebruik van de woning aangeven. Niets vermelden indien er geen enkel beroepsgebruik is.
De olieprijs per liter is de prijs, BTW inbegrepen, die met de leverancier rekening houdend met een eventuele
toegestaande korting is afgesproken, zoals vermeld op het document dat de levering vaststelt.
IV. BEWIJSSTUKKEN

Gelieve het origineel, een kopie of een bij de leverancier opgevraagd duplicaat, van de factuur of van de
leveringsbon bij te voegen of, bij gebreke, eender welk ander bewijsstuk dat de levering bewijst.
Indien de aanvraag betrekking heeft op een gedwongen mede-eigendom, moet deze vergezeld zijn van een
kopie van de akte van benoeming van de syndicus, evenals een lijst met de identiteit van alle eigenaars en
huurders die recht menen te hebben op deze toelage en de evenredige bedragen van beroepsgebruik van
elke woning.
Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een gewone mede-eigendom of op een medehuur, moet de aanvraag vergezeld zijn van een kopie van de akte van benoeming van de contractuele
vertegenwoordiger en een lijst met de identiteit van alle bewoners die van de toelage wensen te genieten
en met de evenredige bedragen van beroepsgebruik van elke woning.
Indien de aanvraag wordt ingediend door een wettelijke, gerechtelijke of contractuele vertegenwoordiger,
moet deze vergezeld zijn van, naargelang het geval, een document dat het bestaan van het mandaat
rechtvaardigt of van een kopie van het vonnis tot aanstelling als wettelijke of gerechtelijke vertegenwoordiger. Bovendien moeten de coördinaten van de rechthebbende op de toelage worden medegedeeld.
V. VERKLARING OP EREWOORD

De aanvrager belooft hierbij dat hij de toelage aanvraagt voor één enkele woning voor hem persoonlijk of
voor één enkele woning ten gunste van de derden die hebben te kennen gegeven dat ze een toelage voor
deze woning wensen te ontvangen. De personen die voor derden handelen (syndicus, wettelijke, gerechtelijke of contractuele vertegenwoordiger…) worden niet verantwoordelijk gesteld voor de onjuistheid van de
aan hen verstrekte informatie en evenmin voor een daaropvolgende aanvraag die door deze zou worden
ingediend met betrekking tot een van hun andere woningen.
De administratieve geldboete die kan worden opgelegd, in geval van een onrechtmatige toelageaanvraag, is
het dubbel van het toegekende of toe te kennen bedrag van de toelage, met een minimum van 50 EUR.

>>> Om u te helpen
Indien u moeilijkheden zou ondervinden bij het invullen van dit formulier, kan u de internetsite van de FOD
Financiën consulteren (www.minfin.fgov.be) of contact opnemen met het Call Center, elke werkdag
van 8 uur tot 17 uur op het nummer 02/33.66.999.

