
(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT 
BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN 

VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN 

 
artikel 1: Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald te worden voor de 
inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken alsook voor de 
coördinerende, ondersteunende en uitvoerende administratieve en technische prestaties die 
in dit verband verricht moeten worden, overeenkomstig de bepalingen hierna.  
 
artikel 1bis: Onderhavig reglement vormt tevens een aanvulling op de bepalingen van 
Afdeling 2.1.11 (Bouwwerven) van het algemeen politiereglement van 17 juni 1999. 

 
artikel 2: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:  
 
- inname: het in gebruik nemen voor het plaatsen van materialen en materieel, stellingen, 
containers, afsluitingen, werfketen, torenkranen, betonpompen, chapewagens, 
hoogtewerkers, bouwliften, verhuisliften, graafmachines, …(niet limitatieve opsomming) – en 
alle andere constructies, voertuigen, machines en werktuigen; 
 
- openbaar domein: het openbaar domein van de wegen en pleinen, met hun aanhorigheden, 
dat ressorteert onder het beheer en de bevoegdheid van de gemeente;  
 
- werken: alle werken zoals bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, renoveren, herinrichten, 
inrichten, schilderen, stofferen, onderhouden, aanleggen, opruimen, …(niet limitatieve 
opsomming) in onroerende staat, met inbegrip van de leveringen en alle andere handelingen 
die hiervoor nodig zijn (dus ook laden en lossen, opzetten en afbreken, …); 
 
- hinder: elke vorm van belemmering, last of overlast, in de courante betekenis van het 
woord; 
 
- bevoegde dienst: de dienst vergunningen van de stad Oudenburg, tenzij anders bepaald; 
 
- bijzondere toelatingsvoorwaarden: de signalisatieverplichting en alle andere maatregelen 
ten behoeve van een veilig en vlot verkeer. 
 
artikel 3: Geen inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken mag 
gebeuren dan na de aanvraag (en het bekomen) van een bijzondere machtiging 
("werkvergunning" genaamd), en de betaling van de verschuldigde retributies. 
 
Het beschikken over een bouwvergunning stelt de houder ervan niet vrij van het aanvragen 
van een werkvergunning. 
 
artikel 4: De aanvraag dient te worden gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen (doch kan om reden van praktische aard steeds worden bezorgd aan de 
bevoegde dienst). 
 
artikel 5: De aanvraag, die steeds schriftelijk moet gebeuren, dient alle nodige elementen te 
bevatten om de vergunning te kunnen opmaken en de berekening en de invordering van de 
retributie mogelijk te maken. Deze aanvraag dient ten minste 7 kalenderdagen voor de 
uitvoering van de werkzaamheden in het bezit te zijn van het gemeentebestuur. 
 
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een bijzonder formulier dat ter beschikking wordt 
gesteld van de aanvrager. 



Voor hoogdringende werken die niet konden worden voorzien en die niet kunnen worden 
uitgesteld wegens gevaar voor de openbare veiligheid en gezondheid of wegens enige 
andere reden van algemeen belang gelden deze formaliteiten niet.  Dit neemt niet weg dat 
de werken onverwijld moeten worden gemeld, en dat de retributies verschuldigd zijn.  
 
artikel 6: Wanneer het noodzakelijk of aangewezen zou zijn om naar aanleiding van de 
werken bijzondere maatregelen te treffen ten behoeve van de zwakke weggebruiker of ter 
garantie van een veilig en vlot verkeer, ter bescherming van het openbaar domein of in het 
belang van de openbare reinheid, dan zal hiervan melding worden gemaakt in de 
werkvergunning. Dergelijke maatregelen kunnen steeds ambtshalve worden opgelegd. 
 
De aanvrager dient in principe zelf in te staan voor (het plaatsen van) de signalisatieborden. 
 
artikel 7: Wanneer het noodzakelijk of aangewezen zou zijn om naar aanleiding van de 
werken een parkeerverbod in te voeren, of een openbare weg voor het verkeer af te sluiten, 
dient naast de werkvergunning ook een tijdelijk parkeerverbod of doorgangsverbod te 
worden aangevraagd.  Dit dient eveneens in de aanvraag te worden vermeld. 
 
Dergelijke maatregel moet steeds worden aangevraagd ook al worden de werken uitgevoerd 
op privaat terrein maar dient een gedeelte van het openbaar domein vrij te worden gehouden 
om de uitvoering van de werken mogelijk of gemakkelijker  te maken. Hiervoor wordt dan 
een tijdelijke politieverordening opgemaakt.  
 
Dergelijk verbod kan ook steeds ambtshalve worden opgelegd. 
 
artikel 8: De werkvergunning en de politieverordening worden opgemaakt in de vorm van een 
beslissing van de burgemeester.  Zowel de vergunning als de verordening worden 
ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de secretaris. 
 
artikel 9: Voor de opmaak en afgifte van deze vergunning en/of de tijdelijke 
politieverordening is een forfaitaire retributie verschuldigd van 2,50 EUR, per vergunning of 
verordering, te voldoen uiterlijk bij het afhalen ervan doch minstens voor de start van de 
werken. 
 
Voor de opmaak en afgifte van een vergunning en/of een verordening die niet minstens 7 
kalenderdagen op voorhand werd aangevraagd, overeenkomstig artikel 5, wordt dit bedrag 
verdubbeld. 
 
artikel 10:  Voor de inname van het openbaar domein zijn volgende bijzondere retributies 
verschuldigd: 
 

Nr. Omschrijving tarief in EUR 

1.1 
Verhuiswagen en 
toebehoren 

5,00  
Per dag voor de duur van de 
vergunning (20 meter 
parkeerverbod inbegrepen).  

Bijkomend 
parkeerverbod bij te 
betalen per lopende 
meter (zie tarief 2.1). 

1.2 Container 

4,00   
Per dag tot en met dag 7 (30 
meter parkeerverbod 
inbegrepen). 

Bijkomend 
parkeerverbod bij te 
betalen per lopende 
meter (zie tarief 2.1) 5,00   

Per dag vanaf dag 8 (30 
meter parkeerverbod 
inbegrepen). 



7,00   
Per dag vanaf dag 32 (30 
meter parkeerverbod 
inbegrepen). 

1.3 
Alle andere 
innames van het 
openbaar domein 

4,00 
Inname 
van een 
voetpad. 

Per dag, voor de duur van 
de vergunning. 

Bijkomend 
parkeerverbod bij te 
betalen per lopende 
meter (zie tarief 2.1) 7,00 

Inname 
van een 
rijstrook. 

Per dag, voor de duur van 
de vergunning (20 meter 
parkeerverbod inbegrepen).  

2.1 
Louter parkeer-
verbod 

2,50   
Per dag, voor de duur van 
het verbod. 

Forfait eerste 20 
lopende meter. 

0,25   
Per bijkomende 
lopende meter. 

2.2 Doorgangsverbod 10,00   
Per dag, voor de duur van 
het verbod. 

  

 
Deze retributies zijn verschuldigd overeenkomstig de vergunning en/of de verordening, of bij 
uitbreiding overeenkomstig de gedane vaststellingen. Iedere begonnen dag wordt voor een 
volle dag gerekend. 
 
De bijzondere retributies zijn te voldoen uiterlijk bij het afhalen van de vergunning en/of de 
verordening, doch minstens voor de start van de werken. 
 
artikel 11: De werken mogen maar worden aangevat nadat de retributies werden betaald en 
de vergunningen werden afgehaald.  De start van de werken moet steeds vooraf worden 
gemeld aan de bevoegde dienst. 
 
artikel 12: Het beschikken over een permanente of langgeldende vergunning stelt de houder 
niet vrij van de meldingsplicht noch van het betalen van de verschuldigde bijzondere 
retributies.  
 
Voor de melding van concrete werken of interventies kan gebruik gemaakt worden van 
hetzelfde formulier als voor een aanvraag. 
 
artikel 13: De vergunning en de verordening moeten te allen tijde kunnen worden 
voorgelegd. 
 
artikel 14:  Wanneer de werken omwille van overmacht of om enige andere onvoorzien(bar)e 
omstandigheid niet of slechts later kunnen starten dient dit onverwijld te worden gemeld aan 
de bevoegde dienst.  
 
artikel 15: Enkel wanneer de werken niet werden aangevangen en dit tijdig werd gemeld kan 
de betaalde retributie voor de werken worden teruggevraagd. Dit dient schriftelijk te 
gebeuren. Hierover wordt beslist door het college van burgemeester en schepenen. De 
retributie voor de opmaak en afgifte van de vergunning en de politieverordening zijn niet 
terugbetaalbaar. 
 
artikel 16: Tijdens de duur van de werken dienen de nodige maatregelen te worden genomen 
om beschadiging of bevuiling van het openbaar domein te vermijden, dit geldt inzonderheid 
bij de inname van openbaar groen. 
 
artikel 17: Het einde van de inname en/of van de werken dient onverwijld te worden gemeld 
aan de bevoegde dienst.   
 



Na het beëindigen van de werken dient het openbaar domein te worden opgeruimd en 
gereinigd en in oorspronkelijke staat te worden hersteld op kosten van de aanvrager. De 
aanvrager staat in principe ook in voor het verwijderen van de signalisatieborden.   
 
artikel 18: Wanneer de werken niet tijdig kunnen worden beëindigd (ofwel omdat ze later 
werden aangevat ofwel omdat ze langer duren dan voorzien), dient onverwijld (doch steeds 
voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning of de verordening) een 
verlenging van de vergunning en/of de verordening te worden aangevraagd. Voor de 
opmaak en afgifte van een tijdig aangevraagde verlenging is geen retributie verschuldigd. 
Wel wordt de bijzondere retributie voor de inname in verhouding verhoogd. 
 
Voor de opmaak en afgifte van een vergunning of een verordening voor een niet tijdig 
aangevraagde verlenging (spontane regularisatie) is een forfaitaire retributie verschuldigd 
van 5,00 EUR, per vergunning en/of verordening. 
 
artikel 19: Bij de vaststelling van een wederrechtelijke inname van het openbaar domein, 
hetzij wanneer dit niet werd aangevraagd, hetzij wanneer dit niet gebeurt overeenkomstig de 
aanvraag of de vergunning (de aard van de werken, de omvang van de inname, de vereiste 
signalisatie en de duur van de vergunning) of van een zelf gecreëerd feitelijk parkeer- of 
doorgangsverbod dient onverwijld een regularisatieaanvraag (verplichte regularisatie) te 
worden ingediend. Voor de opmaak en de afgifte van een vergunning en/of verordening 
ingevolge een (verplichte) regularisatieaanvraag is een forfaitaire retributie verschuldigd van 
15,00 EUR, per vergunning en/of verordening.  Bij ontstentenis van aanvraag worden 
dezelfde tarieven ambtshalve toegepast. 
 
Gebrekkige signalisatie van de werken wordt met wederrechtelijke inname gelijkgesteld.             
 
artikel 20: De retributie is verschuldigd door de aanvrager, maar kan ook verhaald worden op 
de opdrachtgever (bouwheer), en de uitvoerder van de werken (aannemer). De aanvrager, 
de opdrachtgever en de uitvoerder van de werken zijn solidair gehouden tot betaling. 
 
artikel 21: De betaling kan gebeuren op volgende wijzen: in speciën, op elektronische wijze 
of via overschrijving. 
 
Van de betaling wordt melding gemaakt op de vergunning. 
 
artikel 22: De betaalde retributies worden nooit teruggegeven, behoudens de uitzonderingen 
waarin dit reglement voorziet.  
 
artikel 23: Bij niet betaling of bij gebrek aan vrijwillige betaling geschiedt de invordering en de 
vervolging overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet of overeenkomstig de 
regelen van het burgerlijk recht.  
 
artikel 24: De eigenlijke ingebruikname van het openbaar domein gebeurt op eigen risico en 
onder de algehele verantwoordelijkheid van de vergunninghouder zelf.   
 
artikel 25: Naast de bijzondere toelatingsvoorwaarden dienen ook steeds de algemene 
verkeersreglementering en de geldende politiereglementen te worden nageleefd.  
 
artikel 26:  Eventuele schade veroorzaakt tijdens of naar aanleiding van de werken dient te 
worden vergoed door de veroorzaker.  De aanvrager wordt steeds vermoed veroorzaker te 
zijn, behoudens tegenbewijs.   
 
artikel 27: Is vrijgesteld van retributie (maar niet van het aanvragen en verkrijgen van een 
vergunning of een verordening) de inname van het openbaar domein voor:  



- het uitvoeren van werken in opdracht of voor rekening van de lokale en andere openbare 
besturen, en van andere bij wet van retributie vrijgestelde publieke of gelijkgestelde 
rechtspersonen; 
- het uitvoeren van werken aan gebouwen die getroffen werden door een ramp. 
 
artikel 28: De controle op de naleving van dit reglement alsook op de naleving van de 
afgeleverde vergunningen en/of verordeningen gebeurt door de bevoegde dienst en door de 
lokale politie, die in dit verband alle nodige vaststellingen kunnen doen. 
 
artikel 29: De afgeleverde vergunningen hebben het karakter van een gunstmaatregel en zijn 
dus precair van aard. De afgeleverde vergunningen kunnen steeds worden ingetrokken of 
geschorst om redenen van algemeen belang of wegens niet naleving van de 
toelatingsvoorwaarden. Dit dient te gebeuren bij aangetekend schrijven. De intrekking of 
schorsing kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of terugbetaling. 
 
artikel 30: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008, voor aanvragen vanaf deze 
datum. 
 


