REGLEMENT EN RETRIBUTIE VOOR
DE INNAME VAN HET OPENBAAR
DOMEIN
25 JUNI 2019
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit
25/06/2019

HOOFDSTUK 1 – INLEIDENDE BEPALINGEN
Artikel 1: Definities
1. Blauwe zone: Zone met beperkte parkeertijd zoals voorzien in het Koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd door het
Koninklijk besluit van 9 januari 2007;
2. Parkeerplaats: Een al dan niet gemarkeerde oppervlakte op het openbaar domein
waar een voertuig kan gestationeerd worden;
3. Oppervlakte: De oppervlakte is diegene van de fictieve afbakening die rond het
voorwerp of de groep voorwerpen, die het openbaar domein innemen, kan
getrokken worden. Delen van een vierkante meter worden als een volledige
vierkante meter aangerekend;
4. Sociale woonorganisatie: Een organisatie, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 26°
van de Vlaamse Wooncode.
Artikel 2 - Toepassingsgebied
Voor alle activiteiten / werken die impact hebben op het openbaar domein (voetpaden,
straten, pleinen, plantsoenen, parkeerplaatsen ...) heb je een toelating nodig van het
gemeentebestuur.
HOOFDSTUK 2 – DE PARKEERVERGUNNING
Artikel 3 – Parkeervergunning
3.1. Een toelating voor het plaatsen van borden parkeerverbod op het openbaar domein
kan verleend worden naar aanleiding van:
- bouw- en/of afbraakwerken
- verhuis of levering
- publieke evenementen
3.2. Bij de aanvraag moet steeds volgende informatie worden vermeld:
- naam + adres van de aanvrager, rijksregisternummer, indien een onderneming
moet ook het ondernemingsnummer worden meegedeeld;
- adres of locatie waar de borden parkeerverbod worden geplaatst;
- de vermoedelijke lengte van het parkeerverbod of het aantal parkeerplaatsen;
- reden van de aanvraag;
- datum aanvang en einde van het parkeerverbod.
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3.3. Een toelating moet minstens 7 kalenderdagen voor de aanvang aangevraagd worden
bij de dienst Mobiliteit of via het webloket van het gemeentebestuur. Toelatingen die
minder dan 7 kalenderdagen voor aanvang worden aangevraagd, kunnen geweigerd
worden. Indien er in dat geval toch een toelating wordt afgeleverd, wordt deze
beschouwd als een vergunning afgeleverd bij hoogdringendheid.
3.4. De borden parkeerverbod moeten voldoen aan de wettelijke vereisten (verkeersbord
E1, met een minimum diameter van 0,40m, onderbord met blauwe achtergrond,
opwaartse of neerwaartse pijl, oranje paal of steun met een totale hoogte van minimum
1,5m).
3.5. De borden parkeerverbod moeten minstens 24 uur voor de aanvang van de inname
geplaatst worden. Indien deze niet tijdig geplaatst zijn, kan de politie niet optreden
indien er nog voertuigen op de gereserveerde plaatsen staan.
3.6. Particulieren kunnen borden parkeerverbod ontlenen van het gemeentebestuur voor
maximum 7 kalenderdagen. Het gemeentebestuur staat in voor het plaatsen en ophalen
van de borden parkeerverbod.
3.7. Ontlenen van borden parkeerverbod van het gemeentebestuur is in geval van
hoogdringendheid zoals beschreven in artikel 3.3 niet meer mogelijk. De aanvrager moet
in dit geval zelf voor borden parkeerverbod zorgen.
3.10. Er worden geen parkeervergunningen afgeleverd voor voertuigen van gasten van
private feesten (vb. trouwfeesten, BBQ …).
Artikel 4 – Vergunning inname openbaar domein
4.1. Een toelating voor de inname van het openbaar domein kan verleend worden voor
het plaatsen van een (afval)container, torenkraan, werfkeet, bouwmaterialen,
puinzakken, werfwagens, stellingen en andere zaken op het openbaar domein.
4.2. Aanvraagtermijn
 Een toelating voor het plaatsen van een (afval)container moet minstens 7
kalenderdagen voor de plaatsing worden aangevraagd bij de Dienst Mobiliteit of
via het webloket van het gemeentebestuur. Toelatingen die minder dan 7
kalenderdagen voor aanvang worden aangevraagd, kunnen geweigerd worden.
Indien er toch een vergunning wordt afgeleverd wordt deze beschouwd als een
vergunning afgeleverd bij hoogdringendheid.
 Alle andere innames moeten minstens 28 kalenderdagen voor de aanvang van de
inname worden aangevraagd bij de Dienst Mobiliteit of via het webloket van het
gemeentebestuur. Toelatingen die minder dan 28 kalenderdagen voor aanvang
worden aangevraagd, kunnen geweigerd worden. Indien er toch een vergunning
wordt afgeleverd wordt deze beschouwd als een vergunning afgeleverd bij
hoogdringendheid.
4.3. Bij de aanvraag tot inname van het openbaar domein, moet steeds volgende
informatie worden vermeld:
- naam + adres van de aanvrager, rijksregisternummer, indien een onderneming
moet ook het ondernemingsnummer worden meegedeeld;
- adres of locatie waar het openbaar domein wordt ingenomen;
- de vermoedelijke oppervlakte van het in te nemen openbaar domein;
- reden van de aanvraag;
- datum aanvang en einde van de inname van het openbaar domein.
- wanneer het openbaar domein wordt afgesloten, moet ook een voorstel tot
omleiding van het verkeer worden toegevoegd.
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4.4. Indien de inname hinder zou kunnen veroorzaken voor de plaatselijke
verkeerssituatie, wordt door de Dienst Mobiliteit steeds een advies van de lokale politie
gevraagd.
4.5. Bij het afleveren van een toelating voor de inname van het openbaar domein, kan
verplicht te plaatsen signalisatie opgelegd worden. Het is wettelijk verplicht om bij een
inname van het openbaar domein de juiste verkeersborden te voorzien om de veiligheid
van alle weggebruikers te garanderen. De opgelegde signalisatie moet door de aanvrager
zelf voorzien worden.
Voor het afsluiten van een straat kan de gemeente voor de nodige signalisatie zorgen om
de straat af te sluiten.
4.6. Wanneer voor de inname van het openbaar domein ook parkeerverbod noodzakelijk
is, moet ook een toelating aangevraagd worden voor het plaatsen van borden
parkeerverbod conform artikel 3.
Artikel 5 - Plaatsen signalisatie naar aanleiding van een evenement
5.1. De gemeentelijke diensten kunnen signalisatie plaatsen naar aanleiding van
toegestane evenementen.
5.2. Het plaatsen van signalisatie door de gemeentelijk diensten naar aanleiding van een
evenement moet minstens 2 maanden voor de aanvang van het evenement worden
aangevraagd. Toelatingen die minder dan 2 maanden voor aanvang worden
aangevraagd, kunnen geweigerd worden. Indien er toch een vergunning wordt
afgeleverd, wordt deze beschouwd als een vergunning afgeleverd bij hoogdringendheid.
5.3. De aanvraag van een evenement geldt meteen ook als aanvraag voor het plaatsen
van signalisatie.
5.4. De gemeentelijke diensten zorgen voor de plaatsing en het ophalen van de nodige
signalisatie.
Artikel 6
Elke inname van het openbaar domein kan bij onvoorziene omstandigheden of in het
algemeen belang onmiddellijk herroepen worden zonder dat dit ten laste kan gelegd
worden van het gemeentebestuur.
HOOFDSTUK 2 - DE RETRIBUTIE
Artikel 7
7.1. De retributie is verschuldigd door diegene die de toelating aanvraagt.
7.2. De retributie is verschuldigd
 naar aanleiding van bouw-, renovatie-, afbraak- of andere werken aan een
onroerend goed:
1° het plaatsen van materiaal, materieel, bouw- en/of sloopafval, steigers,
containers, bouwafvalzakken, containerunits, werfketens/-wagens,
opslagcontainers en alle andere zaken op het openbaar domein;
2° het plaatsen van voertuigen, die niet geparkeerd worden conform de
verkeerswetgeving, op het openbaar domein;
3° het afsluiten of laten afsluiten van een deel van het openbaar domein;


voor het plaatsen van signalisatie door de gemeentelijke diensten (parkeerverbod,
nadar-afsluitingen, werfhekkens…).
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7.3. De retributie is niet verschuldigd voor de parkeervergunning indien de aanvrager zelf
borden parkeerverbod voorziet.
Artikel 8
8.1. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgelegd:
 Voor het ontlenen van parkeerverbodsborden en het plaatsen en ophalen door het
gemeentebestuur wordt een plaatsingskost van 25 EUR aangerekend + 3 EUR/dag
voor de huur van 2 borden parkeerverbod.
 Voor het plaatsen en ophalen van signalisatie door de gemeentelijke diensten
naar aanleiding van een evenement wordt een forfait van 25 EUR aangerekend.
Voor het plaatsen en ophalen van 10 tot 20 borden en/of nadar wordt bijkomend
50 EUR aangerekend. Voor het plaatsen en ophalen van meer dan 20 borden
en/of nadar wordt 100 EUR bijkomend aangerekend.
 Voor een toelating tot het plaatsen van een container wordt 10 EUR/kalenderdag
aangerekend.
 Voor een toelating tot het plaatsen van materiaal, materieel, bouw- en/of
sloopafval, kranen, stellingen, bouwafvalzakken, werfketens/-wagens en alle
andere zaken op het openbaar domein naar aanleiding van bouw-, renovatie-,
afbraak- of andere werken aan een onroerend goed wordt 0,50 euro/m²/dag met
een minimum van 25 euro voor de hele periode van de inname aangerekend.
 Voor het volledig afsluiten van het openbaar domein, waardoor het niet meer
toegankelijk is voor doorgaand verkeer, wordt bovenop het aantal gebruikte m²
een forfait van 50 EUR aangerekend.
 Voor hoogdringende aanvragen wordt een extra retributie aangerekend van 25
EUR.
8.2. De retributie is invorderbaar voor de volledige duur van de bezetting. Elke begonnen
dag wordt voor een volledige dag aangerekend. De data van start van de inname en het
einde van de inname en de werkelijk ingenomen oppervlakte moeten binnen de week na
het einde van de inname, gemeld worden aan de Dienst Mobiliteit, indien deze verschillen
van de aangevraagde periode en/of oppervlakte.
8.3. De gevestigde retributie is onafhankelijk van de te betalen vergoeding voor de
eventuele herstelling van de bestrating bij beschadiging door de inname van het
weggedeelte.
8.4. De retributie voor het plaatsen van signalisatie door de gemeentelijke diensten
(parkeerverbod, nadar-afsluitingen, werfhekkens…) is altijd verschuldigd vanaf het
moment dat de signalisatie geplaatst is.
Artikel 9 – Overtredingen
Wanneer een inname van het openbaar domein zonder vergunning wordt vastgesteld
door de lokale politie of door de Dienst Mobiliteit dan wordt bovenop de retributies
bepaald in artikel 8, een bijkomende retributie van 50 EUR aangerekend.
Wanneer de voorwaarden van een vergunning tot inname van het openbaar domein niet
gevolgd worden, wordt een bijkomende retributie van 50 EUR aangerekend.
Artikel 10 – Vrijstellingen
Worden vrijgesteld van de retributie:
- Londerzeelse verenigingen
- Alle activiteiten waarin het gemeentebestuur participeert (mee organiseert).
- Sociale woonorganisaties
- Nutsbedrijven
- Buurtfeesten
- Evenementen georganiseerd voor een goed doel
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Scholen

Artikel 11
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechterlijk ingevorderd
worden.
Artikel 12
Het gemeenteraadsbesluit van 24 december 2014 houdende de retributie op de tijdelijke
in gebruik nemen van het openbaar domein ten gevolge van werken voor oprichten,
afbreken, herbouwen of veranderen van gebouwen, wordt opgeheven.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2001 houdende de retributie op het plaatsen
van een afvalcontainer op de openbare weg, wordt opgegeven.
Artikel 13 - Looptijd
Het retributiereglement treedt in werking op 1 september 2019.
Het retributiereglement blijft van toepassing tot het, wordt opgeheven.
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