
 

Zitting van dinsdag 10 december 2019 

 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Tegenwoordig: Maertens Bert: burgemeester 
Maertens Caroline, Himpe Kurt, Feys Lothar, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet, 
Van Essche Ann: schepenen 
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein, 
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik, 
Derumeaux Virginie, Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan, 
Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, Hollevoet Justine, Renier Veerle, 
Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie: raadsleden 
Dehaudt Dries: voorzitter 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

 

35. Retributie op het gebruik van het openbaar domein. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad, 

Regelgeving 

-  het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

-  het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 

-  de omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit 

Feiten en motivering 

De inname van openbaar domein zorgt voor overlast bij de weggebruikers en de mobiliteit in het algemeen. 

De financiële toestand van de gemeente vergt de heffing van rendabele retributies. 

Besluit met algemene stemmen: 

Art. 1 – Termijn 

Er wordt voor,de periode 01.01.2020 tot en met 31.12.2025 een retributie geheven op het gebruik van het 
openbaar domein. 

 

Art. 2 – Belastbaar feit 

Er wordt een dagelijks innamerecht geheven per vierkante meter ingenomen oppervlakte van het openbaar 

domein voor al wie ervan gebruik maakt naar aanleiding van het slopen, bouwen, opstapelen van materialen, 

plaatsen van stellingen, afsluitingen, voertuigen of containers, enz… 

Er wordt een dagelijks innamerecht geheven voor het afsluiten van een straat 

Er wordt een dagelijks innamerecht geheven voor het  geheel of gedeeltelijk innemen van een parkeerplaats door 

bouw-gerelateerde werken, materialen of voertuigen. 

 

Art. 3 – Retributieplichtige 

De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag tot inname van het openbaar domein schriftelijk 

vervolledigt en bij ontstentenis ervan door de eigenaar van het onroerende goed 

 

Art. 4 – Grondslag en tarief 

Er wordt een dagelijks innamerecht geheven van 0,6€ per vierkante meter ingenomen oppervlakte van het 

openbaar domein voor al wie ervan gebruik maakt naar aanleiding van het slopen, bouwen, opstapelen van 

materialen, plaatsen van stellingen, afsluitingen, voertuigen of containers, enz…met een minimum van 12,5€.  

Het innamerecht voor het afsluiten van een straat bedraagt 50€ voor de eerste dag, 100€ voor de tweede 

aansluitende dag, 150€ voor de derde aansluitende dag, 200€ voor de vierde aansluitende dag en 250€ voor de 

vijfde en daarop aansluitende dagen, rekening houdende met de eventuele verplichtingen opgenomen in het 

politiereglement. 



Voor het plaatsen van voertuigen, container, koelwagens, aanhangwagens, paletten of ander bouwmateriaal 

wordt een innamerecht geheven van 10€ per dag, per voertuig of per container, ongeacht de ingenomen 

oppervlakte of voor de inname van een gehele of gedeeltelijke parkeerplaats. 

Voor het plaatsen en terug ophalen van signalisatiemateriaal in het kader van bouwwerken wordt een vergoeding 

aangerekend van 10€ per rit. 

Het innamerecht wordt verdubbeld bij de inname van het openbaar domein zonder toelating of indien blijkt dat 

de aangifte met bedrieglijk opzet werd opgemaakt, en dit met een minimum van 100€. 

 

Art. 5 – Betaling van de retributie 

De verschuldigde retributie moet betaald worden alvorens het openbaar domein daadwerkelijk wordt 

ingenomen, zoniet wordt de vergunning van rechtswege en zonder verwittiging als ingetrokken beschouwd.    

Indien de aanvraag minder dan drie dagen voor de gewenste inname gebeurt, dient de retributie contant betaald 

te worden in de stadskas.   

Indien de voorgenomen inname niet zal worden ingevoerd, moeten de stadsdiensten vooraf worden verwittigd, 

zoniet blijft de retributie verschuldigd. 

 

Art. 6 – Vrijstellingen 

Bouwwerken in opdracht van het stadsbestuur, OCMW, Zorg Izegem of woondienst worden vrijgesteld van de 

retributie. 

Bij de opening van een nieuwe handelszaak wordt een éénmalige vrijstelling gegeven voor de inname van het 

openbaar domein. 

Ingeval van overmacht of buitengewone omstandigheden kan het College van Burgemeester en Schepenen een 

vrijstelling verlenen. 

 

Art. 7 – Uitvoering en toezicht 

Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit.  Afschrift van dit besluit 

wordt ter kennisgeving aan de Provinciegouverneur overgemaakt. 

 

 

Namens de Gemeenteraad, 

De algemeen directeur, 

get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 

get. Dehaudt Dries 

   

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   

De algemeen directeur,   

 

 

 

Jacobus Anton 
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