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GECOÖRDINEERDE VERSIE RETRIBUTIEREGLEMENT  

INNAME OPENBAAR DOMEIN 

 

artikel 1: opheffing belastingreglement 

Vanaf 1 november 2022 wordt de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2020 tot het heffen van een 

belasting op inname openbaar domein opgeheven.  

artikel 2: retributie - categorieën 

Vanaf 1 november 2022 wordt er een retributie gevraagd voor het innemen van het openbaar domein voor 

bouwwerken, verbouwingswerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en alle overige werken. 

• Categorie 1: 

o containers op (een gedeelte van) het openbaar domein 

o parkeerverbod, signalisatievergunning of gedeeltelijke inname van de rijweg 

• Categorie 2: Het plaatsen van constructies, voertuigen, machines en werktuigen op openbaar domein 

ten gevolge van bouwwerken en verbouwingswerken (niet-limitatieve oplijsting: schutsels, stellingen, 

werfketen, torenkranen, betonpompen, chapewagens, hoogtewerkers, bouwliften, graafmachines, 

bouwmaterialen,...) 

Onder openbaar domein wordt verstaan: de totale wegeninfrastructuur beheerd door een bestuurlijke overheid 

en toegankelijk voor het publiek, bestaande uit rijweg, parkeerplaatsen, berm, voet- en fietspad. 

artikel 3: retributie - tarieven 

De retributie voor een nieuwe inname bedraagt: 

• Categorie 1: 11 euro per container of parkeerverbod per dag, met een minimum van 60 euro. Dit wordt 

aangerekend vanaf de twaalfde dag van de inname zolang de inname blijft bestaan. 

• Categorie 2: 1 euro per vierkante meter voor het plaatsen van constructies, voertuigen, machines of 

werktuigen per dag. Dit wordt aangerekend vanaf de twaalfde dag van de inname zolang de inname 

blijft bestaan, met een minimum van 60 euro. Voor de ingenomen oppervlakte wordt voor de 

berekening elk deel van een vierkante meter voor één eenheid gerekend. 

Het verlengen of hernemen van een eerdere inname binnen de 30 dagen wordt beschouwd als één en dezelfde 

grondslag voor het aanrekenen van de retributie. 

artikel 4: regularisaties 

§1. Indien er een inname wordt vastgesteld zonder vergunning, zal deze worden aangerekend op basis van de 

vaststelling en de gegevens waarover het lokaal bestuur beschikt, dit ten laste van de uitvoerder van de werken 

of de innemer van het openbaar domein. De geldende tarieven zijn deze vermeld in artikel 3, te betalen vanaf 

de eerste dag van inname. 

§2. Bij innames van categorie 2 wordt de werkelijk ingenomen oppervlakte nagekeken. Indien na de controle 

blijkt dat de reële inname groter is dan de vergunde inname, dan is de retributie verschuldigd voor de reële 

inname. Hierbij is het tarief vermeld in artikel 3, voor innames categorie 2, van toepassing.  

artikel 5: parkeerborden 
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Er kunnen parkeerverbodsborden ontleend worden bij de afdeling infrastructuur. Deze moeten ten laatste twee 

weken na het verlopen van de vergunning worden teruggebracht. Als de parkeerverbodsborden niet worden 

binnengebracht, wordt er per begonnen week 20 euro per set (2 borden met sokkel), aangerekend met een 

maximum van 4 weken. Indien de borden na deze termijn niet zijn binnengebracht zal dit beschouwd worden 

als een verlies van de borden en zal er een bijkomende administratieve kost van 100 euro per set worden 

aangerekend.  

artikel 6: betaling 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning. De vergunning wordt afgeleverd na 

betaling. 

artikel 7: vrijstellingen 

Onderstaande innames zijn vrijgesteld van de retributie: 

• bouwwerken in opdracht van een sociale huisvestingsmaatschappij 

• bouwwerken in opdracht van gewest, provincie, gemeente, openbare instelling of erkende stichting 

van openbaar nut 

• werken voor de aanleg van openbare nutsvoorzieningen 
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