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Toegang
Aanmelden
Houd uw kaartlezer of een ander legitimatiebewijs bij de hand.
Surf naar https://www.overheidsloket.be/stadleuven

U ziet het volgende scherm, klik op “Aanmelden”:
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Hier moet u kiezen of u aanmeldt als persoon of organisatie.
Het aangifteproces verloopt bij beide keuzes hetzelfde.
U komt nadien terecht in het startscherm, waar u deze twee tegels ziet:

Algemene navigatie
Om terug te gaan naar de startpagina kan u steeds gebruik maken van het volgende teken :

Registratie
Wanneer u zich aanmeldt, zal het systeem vragen om uw gegevens te registreren. Vul deze in en klik
op verzenden. Vergeet niet om het vakje aan te vinken waarin u verklaart dat de ingevulde gegevens
correct zijn.

Hierna komt u terecht in een overzicht van uw gegeven. Via ‘mijn dossier’ bovenaan kan u terugkeren
naar de startpagina. Op de overzichtspagina klikt u pandenbeheer.
Deze pagina bestaat uit vier tegels. Deze tegels komen elk aan bod in deze handleiding.
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Deze handleiding concentreert zich vooral op alle stappen die nodig zijn om uw digitale aangifte juist
uit te voeren. Als u meer theoretische info wil over alle onderdelen in dit systeem, dan kan u klikken op
het vraagteken rechts bovenaan het hoofdmenu

. Hier vindt u alles overzichtelijk bij elkaar:

Uw panden beheren
Kies de tegel “Panden” in het hoofdmenu. U komt op de overzichtspagina terecht. Deze
gegevens komen uit onze databank. Kijk na of het overzicht klopt. Zo niet, klik dan op de
link “U kan uw eigenaarschap aanpassen” (lees verder onder de afbeelding).

Er ontbreekt een pand
Als u “U kan uw eigenaarschap aanpassen” aangeklikt hebt, dan komt u terecht in het volgende
venster, waar u een ontbrekend pand kan melden:

Opgelet: Als u een pand wil toevoegen, zal u zien dat u de postcode 3000 niet kan aanpassen. U kan
echter wel alle straten uit Leuven en de deelgemeentes kiezen (zie “Alfons Roelandtsstraat” in het
vb.). Vul daarna het vak met extra informatie in.
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Er ontbreekt een woongelegenheid in een pand
Als u wil weten of alle woongelegenheden in een specifiek pand aan u toegewezen zijn, dan klikt u
hiervoor op het adres van uw pand:

U komt dan terecht in een overzichtslijst:

Als u merkt dat er een kamer ontbreekt, bijvoorbeeld kamer 0006, dan kan u dit melden door
bovenaan op de link “Eigenaarschap” te klikken en volgens de stappen in het vorige puntje tewerk te
gaan.
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U bent geen eigenaar meer van een pand of woongelegenheid
Ga terug naar het overzicht van “Eigenaarschap”. U klikt vervolgens op het adres van het pand waar u
geen eigenaar meer van bent.

Als u geen eigenaar meer bent van een pand, klikt u op de knop “Eigenaarschap stopzetten”

Als u geen eigenaar meer bent van een bepaalde woongelegenheid, dan kan u naast de betreffende
woongelegenheid klikken in de lijst:

Wanneer u op de knop klikt, komt u in een extra scherm terecht. Daar vult u in over welk(e)
pand/woongelegenheid het gaat, wanneer de akte verleden is, en aan wie verkocht werd (naam en
adres nieuwe eigenaar):
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Opgelet: als het om het volledige pand gaat, dan duidt u het bolletje met “Alle woongelegenheden”
aan. Als het over een woongelegenheid gaat, duid dan het drop-down menu aan waarin u de juiste
woongelegenheid kiest.

Uw eigenaarschap wijzigen of een fout melden
De aandeelteller en -noemer van elke woongelegenheid staan aangegeven in de overzichtslijst. Als u
merkt dat hier iets niet correct is, kan u dit ook wijzigen.

Klik op “Wijzigen” en u komt in het volgende scherm terecht. Vul het juiste aandeel in en klik opnieuw
op “Wijzigen”:
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In het bovenstaande voorbeeld gaat het hier om een kamer. Als deze woongelegenheid in feite een
studio is, dan kan u dit melden. Klik dan op “Fout in woongelegenheid melden” en u komt in het
volgende scherm terecht, waar u kan invullen wat er niet klopt:

Als u op “Melden” klikt, zal u hiervoor een e-mailbevestiging krijgen.
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Woongelegenheden beheren

Overzicht
Om uw woongelegenheden te bekijken, selecteert u in het vakje om welk pand het gaat. U krijgt
vervolgens een overzicht:

Binnennummer
Type
Oppervlakte

Bijlagen

Bewonersinfo

Deze nummers worden doorgegeven door de stad Leuven.
Kamer, studio, appartement…
Belangrijk bij duplex, appartement, studio... Wanneer die groter dan 60 m² is,
moet u altijd de volledige tweede verblijfsbelasting betalen.
Wanneer die kleiner dan of gelijk aan 60m² is, moet u dit bewijzen aan de hand
van een grondplan met aanduiding van de oppervlakte. Dit kan u toevoegen
als bijlage.
U kan een EPC-certificaat en/of een plan voor de staving van de oppervlakte
van de woongelegenheid toevoegen.
Opgelet: er is een maximumgrootte van 2 MB per geüploaded bestand.
Zie paragraaf “Bewonersinfo” hieronder

Oppervlakte van een woongelegenheid beheren
Klik in het overzicht op de knop naast de woongelegenheid die u wil aanpassen:
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Wanneer de woongelegenheid een kamer is, hoeft u geen bijlagen toe te voegen. Vul de oppervlakte
in en klik op “Bewaren”.

Wanneer de woongelegenheid geen kamer is en kleiner dan of gelijk aan 60m² , moet u dit bewijzen
door een plan met lengte- en breedtematen bij te voegen. Klik op “Opladen” en nadien op “Bewaren”:
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Bewonersinfo toevoegen of wijzigen

Ga in het hoofdscherm naar de tegel “Bewonersinfo”.
Selecteer uw pand en daarna een woongelegenheid uit de lijsten:

Nu kan u de bewonersinfor toevoegen voor de gekozen woongelegenheid:

De startdatum is ten vroegste
01/01/2017 in het systeem. U kan
hiervóór dus geen datum selecteren.

Vul alle vakjes in en klik op de knop “Toevoegen”.
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Er komt nu een scherm met extra informatie die u kan invullen: (voor leegstand en renovatie kan u
onmiddellijk naar beneden scrollen en op bewaren klikken, u hoeft geen gebruiker toe te voegen).

Kies een bijlage. Op onze website https://www.leuven.be/belasting-tweede-verblijven vindt u meer
informatie over welke bijlage u in welke gevallen toevoegt. Dit is belangrijk voor het berekenen van uw
uiteindelijke aangifte.
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Verder kan u ook nog de vakken in “vertrouwelijke info” invullen:

Dit stuk is niet verplicht voor het invullen van de tweede verblijfsbelasting maar kan wel nuttig zijn voor
uw eigen dossierbeheer. Deze info is enkel zichtbaar voor uzelf.
Klik hierna op “Terug naar overzicht”. Hier kan u de ingegeven informatie wijzigen als dit nodig is.

Resultaat
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Digitale aangifte

Als u alle vorige stappen hebt overlopen, bent u klaar om uw aangifte in te dienen. Wij raden u aan
om eerst te simuleren alvorens u uw aangifte doorstuurt (eens doorgestuurd kan u niets meer
aanpassen). Zo kan u nakijken of alle informatie klopt. U krijgt een bedrag te zien; in het voorbeeld
€19834,00.

Als dit bedrag volgens u niet klopt, of u wil het bedrag per woongelegenheid raadplegen, dan kan u
klikken op het adres (klikken in de kolom onder “Pand”). Zo komt u in het volgende overzicht terecht:

Als het bedrag voor een entiteit niet klopt, dan dient u na te kijken of u hier de juiste gegevens hebt
ingegeven en bijlage(n) hebt toegevoegd. Dit kan u door de samenvatting van de entiteit te openen.
Klik hiervoor op het pijltje naast het kamernummer.

Als alle informatie klopt, mag u klikken op “Aangifte indienen”. U ontvangt een bevestiging via mail.
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