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Goedkeuring retributiereglement voor inname van openbaar domein in functie van werven en/of
verkeersbelemmeringen.

Feiten en doelstelling
In zitting van 18 december 2017 (zie punt 8) keurde de gemeenteraad het gemeentelijk reglement
aangaande inname van het openbaar domein in functie van werven en/of verkeersbelemmeringen goed.
Hierin worden de voorwaarden tot inname van het openbaar domein bepaald. In het nu voorliggende
retributiereglement wordt de kost bepaald die verbonden is aan de inname van het openbaar domein.
 Met het aanrekenen van een kost voor de inname van het openbaar domein wil de gemeente de
inwoners sensibiliseren om de inname in oppervlakte en duur zo beperkt mogelijk te houden.
 De registratie van de innames openbaar domein zal in de toekomst via het programma Spotbooking
verlopen. Aan deze service is een kostprijs verbonden.
Om deze redenen wordt voorgesteld retributies te heffen op de inname van het openbaar domein bij
werven en verkeersbelemmeringen. In het voorstel van retributiereglement voorziet de gemeente een
periode van 5 dagen waarbij geen retributie verschuldigd is. Vanaf dan is een retributie verschuldigd van
0,50 euro per vierkante meter per dag. Per aanvraag wordt er een administratieve kost van 10,00 euro
aangerekend.
Enkele simulaties :
 Plaatsing van een container voor 5 dagen :
Inname openbaar domein 1 parkeerplaats (6*2.45m) x 5 dagen: kostprijs = 0 euro (vrijstelling voor
de eerste vrije periode van 5 werkdagen) + 10 euro administratieve kost
 Plaatsen van een container voor 14 dagen :
Inname openbaar domein 1 parkeerplaats (6*2.45m) x 14 dagen: kostprijs = 102,9 euro + 10 euro
administratieve kost
Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 20 november 2017 akkoord met het
voorstel van retributiereglement inzake de inname van het openbaar domein in functie van werven en/of
verkeersbelemmeringen.
Het is de bedoeling dat het reglement in werking treedt vanaf 1 januari 2018.
Financiële weerslag
Het retributiereglement heeft een invloed op de inkomsten van de gemeente.

Voor 2017 werd er tot op heden een bedrag van 11.058euro ingevorderd.
Toepasselijke regelgeving
 gemeentelijk reglement aangaande de inname van het openbaar domein in functie van werken
en/of verkeersbelemmeringen
 wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen
 de wettelijke beschikkingen inzake het bestuurlijk toezicht inzonderheid de artikelen 248 tot 260
van het gemeentedecreet
 gemeentedecreet van 15 juli 2005 met latere wijzigingen
Communicatie
De dienst adviseert de communicatie als volgt:
 Interne communicatie: de communicatieambtenaar en dienst IT informeren
 Externe communicatie: het platform Spotbooking informeren
Bespreking
Raadslid Kim Dorikens (fractie Sp.a-GROEN) vraagt waarom aanvragers 10 euro per aanvraag moeten
betalen, terwijl zij zelf digitaal de aanvraag doen.
Burgemeester Rik Frans: Het ingeven is maar één stap in de procedure. Gemeentewerkers moeten bv.
plakkaten gaan zetten. Bovendien is er per transactie een bedrag te betalen.
Raadslid Monique Hanswijk (fractie Open-VLD): Het retributiereglement voorziet lagere bedragen dan het
belastingreglement dat nu is afgeschaft. Is het bedrag niet te laag? We gaan minder innen. Het kan er ook
toe leiden dat mensen gaan profiteren en langer dan nodig het openbaar domein gaan innemen.
Schepen Ludo Reyntjens: Dat is zo, vroeger was de prijs hoger.
Burgemeester Rik Frans: Het is niet de bedoeling om er op te verdienen.
Besluit
De gemeenteraad besluit met éénparigheid van stemmen om het retributiereglement inzake de inname van
het openbaar domein in functie van werven en/of verkeersbelemmeringen als volgt goed te keuren:
Het retributiereglement is van kracht vanaf 1 januari 2018
Retributiereglement voor de inname van het openbaar domein in functie van werven en/of
verkeersbelemmeringen
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2018 , wordt een retributie gevestigd op de inname van het openbaar domein in
functie van werven en/of verkeersbelemmeringen.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van een vergunning ‘inname van openbaar domein’, hetzij
een persoon of een bedrijf, die het openbaar domein tijdelijk inneemt en in bijkomende orde als de gebruiker
onbekend is, door de eigenaar van het perceel waarvoor de inname zich bevindt.
Artikel 3
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
Voor de inname van het openbaar domein: 0,50 euro per vierkante meter per dag of gedeelte van een
vierkante meter die is ingenomen van het openbaar domein en dit met een vrije periode voor de eerste van
5 dagen. De retributie wordt berekend op de ingenomen oppervlakte van het openbaar domein. Ieder
gedeelte van een vierkante meter wordt voor één eenheid aangerekend.
Daarnaast wordt er een administratieve kost van 10,00 euro per afgeleverde vergunning aangerekend aan
de aanvrager.
Artikel 4

De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning om het openbaar domein in gebruik
te nemen. Deze betaling gebeurt rechtstreeks via de betaalmodule van het onlineplatform.
Artikel 5
Zijn van deze retributie vrijgesteld:
- bezetting van het openbaar domein ingevolge werken uitgevoerd door de staat, gewest, provincie of
gemeente, de openbare nutsbedrijven en alle andere instellingen van openbaar nut;
- herbouwen van door brand of rampen vernielde of beschadigde gebouwen. Voor deze inname wordt wel
de administratieve kost aangerekend.
- evenementen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen;
- vaste innames voor terrassen (horeca).
Artikel 6
Voor de inname van openbaar domein die niet vergund is of waarvan de vergunning verlopen is terwijl de
inname blijft bestaan, wordt het tarief per vierkante meter vermeld in artikel verdubbeld.
Artikel 7
De betaling van de retributie brengt voor de gemeente geen toezichttaak mee. Het privaat gebruik van het
openbaar domein gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de vergunningshouder.
De retributie is verschuldigd zonder dat de vergunningshouder aanspraak kan maken op enig onherroepelijk
recht van concessie noch van erfdienstbaarheid op het openbaar domein.
Artikel 8
Omwille van openbare veiligheid (in welke vorm ook) of openbaar nut kan de burgemeester of diens
gemachtigde de opdracht geven de vergunning in te trekken en de ingenomen oppervlakte binnen een door
de burgemeester of diens gemachtigde vooropgestelde termijn te ontruimen, zonder dat hiervoor enige
aanspraak op schadevergoeding kan gemaakt worden, doch mits de terugbetaling van de betaalde
retributie voor de vergunde periode vanaf de verplichte ontruiming tot de einddatum van de vergunning.
Bij weigering van dit verzoek kan de ontruiming uitgevoerd worden op kosten van de vergunninghouder.
Artikel 9
De retributie is verschuldigd door aanvrager en dient vooraf betaald te worden via de betaalmodule van het
onlineplatform. Bij de vergunning zal een betalingsbewijs worden meegestuurd.
Artikel 10
Deze retributie treedt in werking overeenkomstig artikel 187 van het gemeentedecreet.
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