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Artikel 1 - Voorwerp 
Het bestuur vestigt een retributie voor de tijdelijke inname van het openbaar domein. 
 

Artikel 2 - Definities 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
- Openbaar domein: de publiek toegankelijke ruimte in het bezit of in het beheer van een 

overheid. 

- Inname openbaar domein: een inname van een plaats op het openbaar domein waardoor 

weggebruikers gehinderd worden om op reglementaire wijze hun weg verder te zetten of 

te parkeren.  

- EagleBe: online vergunningsplatform voor het aanvragen van innames van het openbaar 

domein. 
 
Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:  

- Een inname van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden voor het plaatsen van een 
verhuiswagen en-lift, leveren van materialen,…; 

- Het plaatsen van containers, bouwmaterialen, …. op het openbaar domein; 
- Het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt 

door een vrachtwagen, kraan, werkzone, … ; 
- Voor een verhuis waarbij één of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor 

het leveren van meubels, …. ; 
- Een inname van de straat voor een buurtfeest, activiteit, …; 
- Voor het innemen of afsluiten van wegen door werken in opdracht van het 

gemeentebestuur of nutsmaatschappijen 
- … 

 

Artikel 3 – Schuldenaar 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de inname van het openbaar domein.  
Als een foutieve of laattijdige aanvraag werd ingediend of als geen aanvraag werd 
ingediend, zal de retributie ambtshalve gevestigd worden lastens de rechtspersoon of 
natuurlijke persoon die het openbaar domein inneemt en, als deze niet gekend is, lastens 
de eigenaar(s) van het onroerend goed waaraan de werken worden uitgevoerd. Allen zijn 
hoofdelijk gehouden tot het betalen van de retributie.  



Retributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar domein  
 

Artikel 4 - Aanvragen 
Aanvragen dienen online te gebeuren via de gemeentelijke website. Achterliggend wordt 
gebruik gemaakt van de softwaretoepassing EagleBe. 
 
Aanvragen moeten minstens 5 werkdagen voorafgaand op de inname worden ingediend. 
Voor wegenwerken, rioleringswerken en werken in opdracht van nutsmaatschappijen 
bedraagt de aanvraagtermijn 15 werkdagen. 
 
Laattijdige aanvragen (tot 2 werkdagen voor de effectieve inname) geven geen garantie 
op het afleveren van de nodige vergunning en geven aanleiding tot een bijkomende kost 
van 50 euro bovenop de tarieven zoals vermeld onder artikel 5.  
 

Artikel 5 - Tarief 
Het bedrag van de belasting is vastgesteld op:  

- Administratiekost per aanvraag: 15 euro; 
- Van 1 tot en met 2 dagen: vrijstelling met uitzondering van administratiekost; 
- Meer dan 2 dagen: 0,80 euro per m² per dag te rekenen vanaf de start van de inname 

en administratiekost;  
- Inname waarbij een (gedeelte van de) straat wordt afgesloten: 100 euro per dag en 

administratiekost 
 

De vrijstelling voor een aanvraag van maximaal 2 kalenderdagen wordt per bouwwerf 
slechts eenmalig toegepast tenzij de periode tussen twee opeenvolgende vergunningen 
minimaal één maand bedraagt.  
 
Voor de berekening van de belasting is de oppervlakte die moet in aanmerking genomen 
worden, die van de rechthoek welke fictief rond het voorwerp of de groep voorwerpen 
die de openbare weg of het openbaar domein bezetten, kan getrokken worden. Delen van 
een vierkante meter worden als een volledige vierkante meter aangerekend.   
 
De technische dienst van het gemeentebestuur zal instaan voor de plaatsing van de 
signalisatie met uitzondering van driekleurige verkeerslichten.   
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer is wegbeheerder van N42 (Wetterse steenweg), N46 
(Oudenaardse steenweg), N415 (Lange Munte, Stationsstraat, Pelgrim, Windekekouter, 
Dorp, Keiberg), N465 (Geraardsbergse steenweg) en N465a (Geraardsbergse steenweg). 
Vergunningsaanvragen voor de gewestwegen N42, N46, N415, N465 en N465a moeten 
eveneens ingediend worden door de aanvrager bij het Agentschap Wegen en Verkeer.  
 

Artikel 6 - Betaling 
De betaling van de retributie dient te geschieden via onlinebetaling op het 
EagleBeplatform.  
Elke vergunningsaanvraag dient volledig betaald te zijn alvorens het verkrijgen van een 
toelating tot inname van het openbaar domein.  
 

Artikel 7 - Boeteclausule 
Geen vergunning aanvragen kan aanleiding geven tot een GAS boete van maximaal 350 
euro (inbreuk tegen artikel 2.3. Algemene politieverordening met zonale gelding van de 
politiezone Rhode & Schelde van 1 maart 2021). De inname zal eveneens geregulariseerd 
worden conform artikel 5.  
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Artikel 8 - Vrijstelling 
Volgende innames worden vrijgesteld van de retributie maar niet van de aanvraagplicht: 
- Innames van het openbaar domein met betrekking tot het oprichten of verbouwen van 

sociale woongelegenheden. 
- Innames van het openbaar domein met betrekking tot werken aan monumenten, 

geklasseerde gebouwen en gebouwen van gemeentelijke verenigingen 
- Aannemers aangesteld door het gemeentebestuur die werken uitvoeren in opdracht van 

het gemeentebestuur. 
- Aannemers aangesteld door nutsmaatschappijen die werken uitvoeren in opdracht van 

nutsmaatschappijen. 
- Innames van het openbaar domein ten gevolge van handelsactiviteiten en festiviteiten 

gekoppeld aan evenementen  
 

Artikel 9 - Inwerkingtreding 
Dit aangepaste belastingreglement treedt in werking op 2 mei 2022. 
 

Artikel 10 - Bekendmaking  
Dit retributiereglement wordt, conform artikel 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal 
Bestuur, bekendgemaakt op de gemeentelijke website.  
 


