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Zelderloo Elke, Valkeniers Michel, Vanderoost Jef

Toelichting
Momenteel zijn er 2 reglementen van toepassing op de inname van het openbaar domein voor niet
commerciële doeleinden:
•

het belastingreglement op de inname van openbaar domein, en/of privaat domein grenzend
aan het openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad bij zitting van 17 december
2013

•

het retributiereglement gemeentelijke administratieve en technische prestaties, goedgekeurd
door de gemeenteraad bij zitting van 23 januari 2018, waarin de prijs voor de waarborg van
verkeersborden is opgenomen.

In zitting van 29 juni 2020 werd door het college van burgemeester en schepenen de opdracht
tot digitalisering en optimalisering van het proces inname openbaar domein gegund aan Optimal
Parking Control (OPC), Tildonksesteenweg 62 te 3020 Herent.
Naar aanleiding van deze digitalisering werd een nieuw retributiereglement voorbereid dat exclusief
bestemd is voor "inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken en het
plaatsen van parkeerverbodsborden voor privé doeleinden". In de 2 huidige reglementen worden
enerzijds de paragraf en met vermelding van de waarborg voor parkeerverbodsborden en anderzijds
de paragraf en met vermelding van deze privé werken geschrapt. Ze worden eveneens voorgelegd
aan de gemeenteraad op 15.12.2020.
Door de digitalisering en optimalisering van het proces inname openbaar domein, krijgt de burger een
uitgebreide dienstverlening: via de gemeentelijke website zal hij rechtstreeks een aanvraagf ormulier in
kunnen vullen voor een aanvraag inname openbaar domein (voor materialen, voertuigen, kranen,
containers, schuttingen) en voor het plaatsen en weghalen van parkeerverbodsborden. Dit zorgt voor
een eenvoudige digitale verwerking van de aanvraag en af levering van de vergunning of weigering.
De betaling zal voor de burger mogelijk gemaakt worden via een onlinebetalingssysteem. Optimal
Parking Control zal de plaatsing, het opvolgen en het weghalen van d e aangevraagde
parkeerverbodsborden voor zijn rekening nemen.
De tarieven voor deze uitgebreidere dienstverlening werden aangepast in het reglement. Daarnaast
wordt een onderscheid in tarief gemaakt tussen inname van openbaar domein voor kleine en grote
werven, waar deze nu gelijk lopen. Tenslotte wordt een vrijstelling ingeschreven voor werven langs
gewestwegen omdat hiervoor het gewest een hef f ing aanrekent.
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Juridisch kader
•

Decreet lokaal bestuur

•

College 29.06.2020: gunning van de digitalisering en optimalisering proces inname openbaar
domein

•

Gemeenteraadsbesluit 17.12.2013: belastingreglement op de inname van openbaar domein,
en/of privaat domein grenzend aan het openbaar domein

•

Gemeenteraadsbesluit 23.01.2018: retributiereglement gemeentelijke administratieve en
technische prestaties

Financieel kader

Beslissing
Met algemene stemmen
Artikel 1. Met ingang van 1 f ebruari 2021 wordt een retributie geheven op de tijdelijke inname van het
openbaar domein voor het uitvoeren van werken en het plaatsen van parkeerverbodsborden voor
privé doeleinden.
Artikel 2. Vallen onder het toepassingsgebied van deze retributie:
§1
De inname van openbaar domein zonder handelskarakter waarbij de bezetting op de grond
van een gedeelte van het openbaar domein plaatsvindt of de inname van de ruimte boven een
gedeelte van het openbaar domein op dergelijke wijze dat een normaal gebruik van het openbaar
domein onmogelijk wordt gemaakt.
§2
Het plaatsen, opvolgen en weghalen van parkeerverbodsborden worden uitgevoerd door een
externe f irma.
Artikel 3. Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de inname van het openbaar domein. De
aanvraag gebeurt via een online platf orm dat toegankelijk is via een link op de gemeentelijke website.

Artikel 4. Tarieven
Berekening van de retributie: elke begonnen eenheid (m², dag) wordt gerekend als een volledige
eenheid.

§1

Werken

Volgende retributie wordt geheven voor inname van het openbaar domein voor materialen, voertuigen,
kranen, containers, schuttingen, … naar aanleiding van (privé) werkzaamheden met een oppervlakte
van ≤ 15m²:
Inname vanaf de 2de dag € 15,00/dag

Volgende retributie wordt geheven voor inname van het openbaar domein voor materialen, voertuigen,
kranen, containers, schuttingen, … naar aanleiding van (privé) werkzaamheden met een oppervlakte
van > 15m²:
Inname vanaf de 1ste dag € 15,00/dag voor de eerste 15m² + €1,50/dag voor elke m² boven de 15m²

§2

Parkeerverbodsborden

Plaatsen, opvolgen en weghalen van parkeerverbodsborden

€ 30,00 voor twee parkeerverbodsborden
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Artikel 5. Vrijstellingen

Volgende activiteiten worden vrijgesteld van de retributie op de tijdelijke inname van het openbaar
domein voor het uitvoeren van werken, uitgezonderd de onder artikel 4 §2 beschreven
parkeerverbodsborden:
activiteiten, ter gelegenheid waarvan een wegvergunning werd verleend, voor de innames
binnen de af bakening van de wegvergunning
-

tentoonstellingen zonder commerciële doeleinden

gelegenheidsactiviteiten met een sociaal doel, georganis eerd door Dilbeekse scholen of door
verenigingen, erkend door een Dilbeekse adviesraad
-

verkoop zonder commercieel karakter door particulieren op rommelmarkten

de plaatsing van losse publiciteitsmaterialen (bord, vlag, ...), met een grondoppervlak kleiner
dan 1 m²
voor inname van het openbaar domein voor werken gelegen langs een gewestweg, hetzij N8:
Ninoof sesteenweg, N282: Lenniksebaan, N9: Nieuwe Gentsesteenweg, N9b: Pastoor
Cooremanslaan, N9h: A. Gossetlaan deel voorbij Co lmar, richting Zellik, St-Agatha-Berchem, voor de
kerk, N9j: Pelgrims de Bigardlaan, vanaf witte villa tot Industrialaan.
Artikel 6. Betaling
§ 1 De betaling van de retributie voor de inname van het openbaar domein verloopt online. Bij niet
betaling wordt de retributie ingevorderd op basis van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur of via
een procedure bij de burgerlijke rechtbank.
Artikel 7. Terugbetaling
§ 1 Er zijn geen terugbetalingen, behalve in het geval het college van burgemeester en sc hepenen
een vergunning zou weigeren, intrekken of schorsen. Er is evenwel geen enkel recht op
schadevergoeding.

Artikel 8. Dit besluit wordt, conf orm artikel 286 DLB, bekendgemaakt via de website van Groep
Dilbeek. Deze bekendmaking wordt, conf orm artikel 330 DLB, gemeld aan de toezichthoudende
overheid.

Namens de gemeenteraad,
Marianne Vanden Houte

Michel Valkeniers
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