
  

 

Gemeentebestuur Oosterzele – Dienst financiën  
Postadres: Dorp 1 9860 Oosterzele 
Bezoekadres: Gootje 2 9860 Oosterzele 
Contact: gemeentebelasting@oosterzele.be of 09 363 99 44 
Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12 uur – dinsdagavond van 17 tot 19 uur  

 

 

1. Identificatie belastingplichtige 
 

Naam (persoon/firma): .........................................................................................................................................................  

Straat –en huisnummer:   .....................................................................................................................................................  

Postcode en gemeente:  .........................................................................................................................................................  

Rijksregisternummer:  ...........................................................................................................................................................  

Telefoonnummer:  ...........................................................................................................................................................  

E-mail (optioneel):  ...........................................................................................................................................................  

 

 

 

 

AANGIFTEFORMULIER  
 voor de vaste staanplaatsen voor frituren, kramen voor verkoop van hamburgers, hotdogs, pizza's, vis, 

escargots en aanverwante eetwaren om mee te nemen, op het gemeentelijk openbaar domein 

 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier brengt u de dienst Financiën van de gemeente Oosterzele op de hoogte van vaste staanplaatsen op 
het gemeentelijk openbaar domein voor frituren, kramen voor verkoop van hamburgers, hotdogs, pizza's, vis, 
escargots en aanverwante eetwaren om mee te nemen. Op basis van deze gegevens stelt het gemeentebestuur de 
belasting vast conform het besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019. 

Wie vult dit formulier in? 
De uitbater van een vaste staanplaats op het gemeentelijk openbaar domein voor frituren, kramen voor verkoop van 
hamburgers, hotdogs, pizza's, vis, escargots en aanverwante eetwaren om mee te nemen. 

Wanneer dient u dit formulier in te dienen? 
U dient dit formulier vóór 1 juli van het aanslagjaar te bezorgen aan de dienst Financiën van de gemeente. 
 
Bij gebrek aan aangifte 
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de ambtshalve gevestigde 
belasting. 
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2. Gegevens over de vaste staanplaats voor frituren of aanverwante (belastbaar goed) 
 

Ondernemingsnummer: ........................................................................................................................................................   

Aard uitbating: .................................................................................................................................................  

Plaats van de vaste staanplaats (adres): ...............................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 

3. Ondertekening  

Ik verklaar deze aangifte voor echt. Met deze aangifte verklaar ik eveneens dat dit de toestand 
was op 1 januari van het huidige aanslagjaar. 
 

datum  dag     maand     jaar          

handtekening 

 

  

      

 

  
 
 
 

Aan wie bezorgt u deze aangifte?  

E-mail de aangifte naar gemeentebelasting@oosterzele.be. U kunt deze aangifte ook in een 
gesloten envelop versturen naar de dienst Financiën, Dorp 1, 9860 Oosterzele.  

 

 

Meer info?  

Voor meer informatie neemt u contact op met de dienst Financiën via 
gemeentebelasting@oosterzele.be of 09 363 99 44.  
 

Het belastingreglement en dit aangifteformulier vindt u terug op de website van de gemeente 
Oosterzele: www.oosterzele.be  
Bestuur >> Beleidenwetgeving >> Financiën en begroting >> Retributies en belastingen >> Belastingen 

  

Privacywaarborg  

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig voor de 
behandeling van uw dossier. U hebt het recht om uw gegevens in dit bestand in te kijken en zo 
nodig de verbetering ervan aan te vragen.  
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