RETRIBUTIEREGLEMENT

Retributie tot inname van het openbaar domein,
plaatsen/verwijderen en gebruik van verkeerssignalisatie
Artikel 1

Het retributiereglement op inname van het openbaar domein en op het
plaatsen/ontlenen van verkeerssignalisatie goedgekeurd door de gemeenteraad
van 28 februari 2019 wordt opgeheven en vervangen door onderstaand
reglkement.

Artikel 2

Met ingang van 1 mei 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie
geheven ten aanzien van iedere aanvrager tot inname van het openbaar domein.
Deze retributie wordt geheven op het gebruik van het openbaar domein op
gemeentewegen (A), op de service voor levering van de nodige
verkeerssignalisatie (B) en op het ontlenen van deze verkeerssignalisatie (C).
Ingebruikname van het openbaar domein op een gewestweg is niet onderhevig
aan tarief A, maar valt onder het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart
2002, gewijzigd door besluit van 25/06/2004 (BS 31/08/2004) en latere
wijzigingen. Vergunningsaanvragen voor gewestwegen moeten steeds ingediend
worden bij Agentschap Wegen en Vereer en het gemeentebestuur Denderleeuw.
Aannemers in het kader van nutswerken en/of openbare werken en verenigingen,
particulieren of derden die een manifestatie op het grondgebied van
Denderleeuw organiseren worden vrijgesteld van deze retributie.
Overtredingen, zijnde niet aanvragen van een vergunning tot inname van het
openbaar domein, worden bestraft overeenkomstig het reglement op de
gemeentelijke administratieve sancties.
Het nalaten van het plaatsen van de nodige verkeerssignalisatie wordt bestraft via
de boeteclausule (D) van het retributiereglement tot tijdelijke inname van het
openbaar domein, plaatsen/verwijderen en gebruiken van verkeerssignalisatie.

Artikel 3

Betalingstarieven – zie tabel in bijlage
De te betalen tarieven gelden per begonnen kalenderdag.

Artikel 4

De betaling van de retributie dient te geschieden via onlinebetaling op het Eagleplatform of elektronische betaling aan het loket.
Elke vergunningsaanvraag dient volledig betaald te zijn alvorens het verkrijgen
van een toelating tot inname van het openbaar domein.
Indien verkeerssignalisatie ontleend wordt bij het gemeentebestuur dient de
betaling te gebeuren 4 werkende dagen voor aanvang van de vergunning.
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Artikel 5

Iedere aanvrager kan de aangevraagde vergunning schriftelijk annuleren via
mobiliteit@denderleeuw.be (telefonische annulaties zijn niet toegestaan).
Annulaties zijn mogelijk ten laatste 2 werkende dagen vóór de voorziene
aanvangsdatum. Als dit niet tijdig wordt aangegeven, kan de vergunning niet
meer geannuleerd worden en worden de kosten niet terugbetaald.

Artikel 6

Het retributiereglement tot tijdelijke inname van het openbaar domein,
plaatsen/verwijderen en gebruik van verkeerssignalisatie dient gelezen te worden
met het gebruikersreglement op ontlening van verkeerssignalisatie, dat eveneens
in werking treedt op 1 mei 2019*.
* Aanvragen ontvangen vanaf 1 mei 2019 zijn onderhevig aan het retributiereglement.
Aanvragen ontvangen voor 1 mei 2019 zijn gratis.

Artikel 7

Deze beslissing treedt in werking na goedkeuring de vijfde dag na afkondiging.

Artikel 8

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 en 286
van het decreet Lokaal bestuur (publicatie lijst, besluit en inhoud op
webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden gesteld
volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 25 april 2019
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Bijlage: Tarieven tot inname van het openbaar domein,
plaatsen/verwijderen en gebruik van verkeerssignalisatie

A. Retributie op het gebruik van de openbare weg:1
1

Vergoeding voor privaat gebruik van het openbaar
domein (andere aard dan een container)

2

Vergoeding voor het in gebruik nemen van het
openbaar domein voor het plaatsen van een container

3

Vergoeding voor het afsluiten van de openbare weg
(uitgezonderd voetgangers en fietsers)*

€ 0,50 / m² /
kalenderdag
€ 7 / container /
kalenderdag
€ 100 / 1ste kalenderdag
+ € 15 / volgende
kalenderdag

A.

* In geval van het afsluiten van de openbare weg is de retributie A3 cumulatief bij de retributie
bepaald in A1 of A2.

B. Retributie op plaatsen / weghalen van de signalisatie door gemeentelijke
diensten
Voor het plaatsen en weghalen van de nodige verkeerssignalisatie: € 22 forfaitair*
* Dit forfaitair bedrag is gelijk aan de retributie geheven op tussenkomsten van de gemeentelijke
technische dienst (gemeenteraad van 22 maart 2012, artikel 4.A. tarieven voor het inzetten van
personeel).

C. retributie op het ontlenen van de nodige verkeerssignalisatie:*
1

Vergoeding voor het gebruik van verkeersborden:

€ 2,5 / bord / dag

2

vergoeding voor het gebruik van nadars:

€ 2,5 / nadar / dag

* Bij beschadiging of verlies van de ontleende materialen is de gebruiker een schadevergoeding
verschuldigd aan het gemeentebestuur. Deze schadevergoeding is gelijk aan de kost van een nieuw
bord / nadar.

1

Als de werken niet kunnen doorgaan moet de aanvrager dit schriftelijk melden via
mobiliteit@denderleeuw.be. Annulaties zijn mogelijk ten laatste 2 werkende dagen vóór de voorziene
aanvangsdatum. Als dit niet tijdig wordt aangegeven, kan de vergunning niet meer geannuleerd worden en
worden de kosten niet terugbetaald.
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D. Boeteclausule
Een forfaitaire boete is van toepassing voor iedereen die nalaat de vergunningsvoorwaarden
inzake veiligheid en verkeerssignalisatie na te leven. Deze boete wordt vastgelegd op een
forfaitair bedrag van € 100 / kalenderdag.
Aanvragers die nalaten de nodige verkeerssignalisatie, zoals omschreven in de vergunning, aan
te brengen op het openbaar domein; of nalaten de voorwaarden opgenomen in de
vergunning op te volgen, betalen een forfaitaire boete van € 100 / kalenderdag (D), bovenop het
reeds betaalde bedrag voor de vergunning tot inname van het openbaar domein en
signalisatie
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