Compensatiereglement administratieve adreswijziging
(gewijzigde versie)
Art. 1
Indien de straatnaam van een bestaande straat gewijzigd wordt op initiatief van de
gemeenteraad van de stad Roeselare, is het mogelijk om voor de effectief gemaakte kosten die
met deze adreswijziging gepaard gaan, een verzoek tot compensatie in te dienen. Dit aangezien
de kosten die veroorzaakt worden, niet het gevolg zijn van een handeling van de natuurlijke
persoon of de rechtspersoon, maar opgelegd zijn door een handeling van de stad Roeselare.
Daarnaast geldt bovenstaand principe eveneens indien de huisnummers van de straat op
initiatief van de stad Roeselare gewijzigd worden.
Hierna wordt gesproken van administratieve adreswijziging op initiatief van de stad Roeselare.
Art 2
Het verzoek tot compensatie wordt ingediend bij de dienst burgerzaken van de stad Roeselare,
Dit kan via de website of via het daarvoor voorziene formulier. De aanvrager dient te kunnen
aantonen dat hij reeds woonachtig was op het adres of dat de zetel van het bedrijf er effectief
gevestigd was, voor het ingaan van de administratieve adreswijziging en dient zijn werkelijk
gemaakte kosten te kunnen aantonen aan de hand van bewijsstukken.
Art 3
De compensatie bedraagt het forfaitaire bedrag van 50€, indien deze wordt aangevraagd door
een natuurlijk persoon. Slechts één aanvraag wordt aanvaard per getroffen adres, tenzij indien
het adres wordt gedeeld door zowel een natuurlijk persoon, als een rechtspersoon, of indien
het adres gedeeld wordt door een natuurlijk persoon en/of meerdere rechtspersonen.
Art 4
De compensatie bedraagt het forfaitaire bedrag van 500€, indien deze wordt aangevraagd in
opdracht van de rechtspersoon of door een natuurlijk persoon met een ondernemingsnummer,
waarmee activiteit ontwikkeld wordt op het adres zelf gedurende ten minste 6 maanden, of
indien de boekhoudkundige zetel zich op het adres zelf bevindt. Slechts één aanvraag wordt
aanvaard per getroffen adres.
Art. 5
De compensatie dient te worden aangevraagd binnen een termijn van maximaal 6 maanden na
het ingaan van de administratieve adreswijziging. Na het verstrijken van deze termijn wordt
geen compensatie uitbetaald aan de aanvrager.
Art. 6
Indien geen aanvraag wordt ingediend, wordt geen compensatie uitbetaald.
Art. 7
Het compensatiereglement treedt in werking op 1 september 2015.
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