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Retributiereglement op de inname van het openbaar domein en op het
verkrijgen van een signalisatievergunning. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De grondwet, artikel 170 §4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals laatst gewijzigd.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
AANLEIDING:
Het openbaar domein wordt regelmatig ingenomen voor het plaatsen van parkeerverboden en plaatsen
van containers op de openbare weg.
MOTIVERING:
De gemeente Aartselaar is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van
retributies voor diensten en prestaties.
Het openbaar domein wordt regelmatig ingenomen voor het plaatsen van parkeerverboden en plaatsen
van containers op de openbare weg.
Door de duurtijd van de inname van het openbaar domein te beperken, wenst het bestuur de
verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming van het verkeer te bevorderen.
Na bespreking,
BESLUIT:
Stemming: Met 18 stemmen voor (Anouk Beels, Sophie De Wit, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht,
Eddy Vermoesen, Hans Cops, Hilde Heyman, Guido D'Eer, Bart De Hertogh, Paula De Leeuw, Lea
Den Abt, Anse De Weerdt, Yves Hulin, Mike Schuurmans, Rudy Siebens, Marijke Vandebroeck, Jan
Van der Heyden, Kris Wils), 2 onthoudingen (Glenn Anné, Nadine Francus)
Artikel 1
Voor de periode van 01.07.2022 tot en met 31.12.2025 gemeentelijke retributies te vestigen op de
inname van het openbaar domein en op het verkrijgen van de vergunning voor het plaatsen van een
parkeerverbod of container op het openbaar domein
Artikel 2
Deze retributie is verschuldigd door de aanvrager die een vergunning vraagt tot tijdelijke inname van

het openbaar domein of een vraag tot het verkrijgen van een vergunning indient.
Artikel 3
Een aanvraag tot inname van het openbaar domein dient minstens 5 werkdagen voor de effectieve
inname bij de gemeente Aartselaar ingediend te worden via de digitale toepassing, die de gemeente
hiervoor ter beschikking stelt op de gemeentelijke website.
Artikel 4
De retributies worden als volgt vastgesteld:
• Voor het plaatsen van een container op de openbare weg : €25 vermeerderd met €5/dag vanaf
dag 6. Zowel de dag van plaatsing en ophaling van de container worden als een volledige dag
gerekend.
• Voor het plaatsen van parkeerverbod: €10/bord + €15 voor de plaatsing en verwijdering van
de borden. Indien het parkeerverbod langer dan 1 week geldt zal er €20/week worden
aangerekend voor de huur van de borden.
• Spoedlevering: Voor het gebruik van verkeersborden €10/bord en een administratieve kost
van €50. De borden dienen dan wel opgehaald te worden op de technische dienst, Oudestraat 8
2630 Aartselaar.
Artikel 5
Van retributies vrij te stellen:
- Alle evenementen en/of sociale activiteiten georganiseerd met goedkeuring van of in samenwerking
met het gemeentebestuur.
- Werken in uitvoering van een openbaar bestuur of werken van openbaar nut.
Artikel 6
De aanvraag tot inname van het openbaar domein moet online ingediend worden via een applicatie die
beschikbaar is op de website van het lokaal bestuur Aartselaar.
Artikel 7
Deze gemeentelijke retributies dienen op elektronische wijze gedaan te worden bij het aanvragen van
prestaties. Het openbaar domein kan pas worden ingenomen na betaling va de contactbelasting.
Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat
betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet - betwiste gedeelte zal door middel van een
dwangbevel geschieden , zoals voorzien in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 8
Bij gebreke van een voorafgaande aanvraag en toelating, een langere inname in de tijd of een grotere
opname in oppervlakte dan toegestaan, wordt een administratieve geldboete van 125 euro opgelegd.
De overtredingen kunnen worden vastgesteld door een gemachtigd ambtenaar.
Deze administratieve geldboete is bijkomend. De overtreder is steeds de retributie verschuldigd voor
de inname van het openbaar domein volgens de tarieven zoals bepaald in het reglement en dit vanaf de
dag dat de overtreding werd vastgesteld tot het einde van de periode van de inname.
Artikel 9
Voortaan de vaststelling van de retributiebedragen en van de wijze van inning te delegeren naar het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10
De retributie voor het uitlenen en plaatsen van verkeersborden uit het retributiereglement betreffende
het uitlenen van feestmaterialen te schrappen.
Artikel 11
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 juli 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel
286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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