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Gemeenteraad
zitting van 1 maart 2021

FINANCIËN
Belastingen en Ontvangsten

Besluit Goedgekeurd

Retributiereglement - Laattijdig aanvragen van een vergunning voor de inname 
van het openbaar domein - Goedkeuring (2021_GR_00068)

Getekend door

Samenstelling
Aanwezig:
mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad; 
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw 
Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl 
Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, 
schepen; mevrouw Alexandra Roumans, raadslid; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid; 
mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; de heer 
Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Erik 
Vanderheiden, raadslid; mevrouw Eva Platteau, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, 
raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; 
mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; de heer Krishna Chhetri, raadslid; 
mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies Verlinden, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw 
Line De Witte, raadslid; de heer Lorin Parys, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; de heer Mich De Winter, 
raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, 
raadslid; mevrouw Sabine Vandenplas, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, 
raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur; mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur
Verontschuldigd:
mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid

Status

Goedgekeurd met unanimiteit

Beschrijving

Beknopte samenvatting

Het gemeenteraadsbesluit betreft het vaststellen van een retributie op het laattijdig aanvragen van een 
vergunning voor de inname van het openbaar domein.

Juridische grond
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- het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven
- het artikel 40, 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur

Argumentatie

Bij werken (bouwwerken, verhuis, enzovoort) is het soms nodig dat iemand gebruik dient te maken 
van het openbaar domein. Degene die het openbaar domein wenst in te nemen kan hiervoor een 
aanvraag indienen via spotbooking. Het gaat hierbij om:
- innames voor onder meer stellingen, het plaatsen van materiaal, enzovoort;
- aanvragen van parkeerverboden en het plaatsen van signalisatieborden;
- aanvragen van tijdelijke parkeervergunningen;
- plaatsen van een container.

Om het afleveren van de vergunningen tijdig rond te krijgen dient  de aanvraag binnen een bepaalde 
termijn te gebeuren:
- minstens 4 werkdagen voor een inname die geen verkeershinder veroorzaakt;
- minstens 10 werkdagen voor een inname die het verkeer belemmert.

Aanvragen die niet tijdig ingediend worden moeten onmiddellijk nagekeken worden om de versnelde 
aflevering van de vergunning te regulariseren of hoogdringend af te leveren. Hierdoor wordt 
 eveneens de aflevering van de tijdig aangevraagde vergunningen vertraagd en dient er steeds 
iemand beschikbaar te zijn om de vergunning onmiddellijk te kunnen verwerken. De regularisatie of 
hoogdringende procedure heeft betrekking op de 4 items wanneer de gewone termijn niet gehanteerd 
wordt en de aanvrager een versnelde of hoogdringende procedure verkiest.

Het forfait van 250 euro dient als administratieve onkosten omdat deze procedure meer aandacht en 
opvolging vergt om nog in orde te krijgen. Ingeval de laattijdige aanvraag te wijten is aan overmacht 
(een aanvraag ten gevolge van een gebeurtenis die de aanvrager niet heeft kunnen voorzien of 
voorkomen, bijvoorbeeld een dringende herstelling door plotse waterschade) wordt deze 
administratieve kost niet aangerekend.

Besluit

Artikel 1

Het retributiereglement op het laattijdig aanvragen van een vergunning voor de inname van het 
openbaar domein goed te keuren.

Bijlagen

1. 20210301_RR_laattijdige_aanvraag_inname.pdf
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Artikel 1 – Omschrijving feit 
Er wordt een retributie geheven op het laattijdig aanvragen van een vergunning voor inname van het 
openbaar domein bij bouw- of andere werken, van tijdelijke parkeervergunningen en van vergunningen 
voor het plaatsen van een container. 
 
Artikel 2 - Begripsomschrijving 
Onder laattijdig wordt verstaan, de aanvraag die buiten de volgende termijnen aangevraagd wordt: 

• Minstens 4 werkdagen voor een inname die geen verkeershinder veroorzaakt (dag van de 
aanvraag en uitvoering zijn niet inbegrepen) en waarbij:  

o het verkeer ter hoogte van de inname te allen tijde nog kan voorbijrijden; 
o de breedte van de inname zich beperkt tot de breedte van een parkeerplaats; 

• Minstens 10 werkdagen voor een inname die wel het verkeer belemmert (dag van de aanvraag 
en uitvoering zijn niet inbegrepen) en waarbij:  

o een straat moet afgesloten worden voor een bepaalde categorie van weggebruikers; 
o een eenrichtingsverkeer moet ingesteld of een rijrichting moet omgedraaid worden; 
o voorzien moet worden in een omleiding. 

 
Artikel 3 - Retributieplichtige 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning. 
 
Artikel 4 - Tarief 
Voor de verwerking van laattijdige aanvragen zal een forfaitaire vergoeding van 250 euro aangerekend 
worden. 
 
Artikel 5 - Vrijstelling 
In geval de laattijdige aanvraag een gevolg is van overmacht wordt er vrijstelling van retributie gegeven. 
 
Artikel 6– Wijze van invordering 
De retributie moet bij de aanvraag van de vergunning contant of elektronisch betaald worden. Bij gebrek 
aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 
177 van het decreet lokaal bestuur, of via gerechtelijke weg. 
 
Artikel 7– Inwerkingtreding 
Onderhavig reglement treedt onmiddellijk in voege. 
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