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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een belastingsreglement voor inname van het openbaar domein.

Dit reglement loopt af op 31 december 2019 en moet dus opnieuw gestemd worden. 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
 Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen

Argumentatie
Het bestaande reglement werd herwerkt en aan de dagelijkse praktijk getoetst. De termijnen 
waarbinnen dergelijke aanvragen worden behandeld, werd aanzienlijk verkort omdat dit in de 
praktijk haalbaar is gebleken. Wel werd er een boete opgelegd wanneer aanvragen laattijdig worden 
ingediend. Daarnaast werd er een bepaling opgenomen die stelt wanneer het gebruikelijke 
voetgangers- en fietsverkeer verhinderd wordt, alle tarieven verdubbeld worden zodanig dat 



aanvragers aangespoord worden om de nodige maatregelen te treffen om het voetgangers- en 
fietsverkeer veilig te laten verlopen zoals gebruikelijk.

Tariefsetting:

In dit reglement zijn echter wel boetes opgenomen voor wanneer een aanvraag te laat wordt 
ingediend. Bij het niet tijdig aanvragen van een parkeerverbod of signalisatievergunning wordt een 
boete van 50 euro opgelegd. De eenheidsprijs voor de inname openbaar domein werd van 0,25 euro 
naar 0,30 euro verhoogd (vergelijking: Geel 0,30 euro; Olen 0,25 euro, Lier 0,50 euro; Heist-op-den-
Berg 0,30 euro; Herenthout 0,25 euro; Mol 0,30 euro; Balen 0,50 euro; Vorselaar 0,25 euro). 
Daarnaast werd er een bepaling opgenomen die stelt wanneer het gebruikelijke voetgangersverkeer 
verhinderd wordt, alle tarieven verdubbeld worden. De gunstigere regimes bij innames openbaar 
domein van meer dan 30 dagen werden geschrapt. 

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed: 

Belastingen 2020-2025

BELASTINGREGLEMENT VOOR INNAME OPENBAAR DOMEIN

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting voor de tijdelijke inname 
van het openbaar domein waarbij de inname langer duurt dan één kalenderdag. De inname gebeurt 
voor het plaatsen van constructies en materialen zoals afscheidingen, stellingen, kranen, containers, 
betonelementen, bouwmaterialen, bouwafval, werktuigen en voertuigen die nodig zijn voor werken 
op private percelen, inclusief verhuizingen.

Tijdelijke innames die korter duren dan één kalenderdag, zijn niet onderhevig aan deze belasting.

Doel:

Voor het uitvoeren van werken op percelen van private eigendom, inclusief verhuizingen, is het vaak 
noodzakelijk dat een deel van het openbaar domein wordt ingenomen. De stad moet hierbij een 
verhoogd toezicht uitvoeren om na te gaan of alles volgens de wettelijke normen en bepalingen 
gebeurt. Bovendien zorgt de inname van betalende parkeerplaatsen ervoor dat er geen inkomsten 
geïnd kunnen worden. Door het innen van een belasting wordt de administratieve behandeling van 
dergelijke aanvragen, het verhoogde toezicht en het ontbreken van inkomsten op het gebruik van 
parkeerplaatsen financieel gecompenseerd. Door het aanzienlijk verhogen van de tarieven wanneer 
geen inspanningen worden geleverd om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te maximaliseren, 
wil het stadbestuur de aanvrager aanmoedigen gepaste maatregelen te nemen voor de zwakke 
weggebruiker. 

Definities:

 openbaar domein: rijweg, fiets- of voetpaden, bermen, groenstroken, beplantingen, opritten 
en parkeerstroken



 inname: het bezetten en gebruiken van een zone zodat het gebruik door derden onmogelijk 
is

 parkeerverbod: het tijdelijk verbieden van parkeren in zones die normaal gezien voor 
parkeren bestemd zijn. Een tijdelijk parkeerverbod wordt met verbodsborden aangeduid.

 signalisatievergunning:  vergunning die noodzakelijk is wanneer een deel van het openbaar 
domein, andere dan parkeerzones, ingenomen wordt om werken uit te voeren. De 
signalisatie waarschuwt de weggebruiker voor de gewijzigde verkeerssituatie, de gevaren en 
verkeersbelemmering.

Voor een tijdelijk inname van parkeerstroken of parkeervakken moet een parkeerverbod 
aangevraagd te worden. Deze aanvraag kan online gebeuren via de website van de stad Herentals, 
ten laatste 7 kalenderdagen voor de datum van inname. De behandeling van laattijdige aanvragen 
kan niet gegarandeerd worden. Als het parkeerverbod 2 kalenderdagen of minder vóór de ingang van 
de inname van het openbaar domein het verbod wordt aangevraagd, zal een bijkomende belasting  
van 50 euro geïnd worden.

Indien er naast parkeerstroken of parkeervakken ook overige delen van het openbaar domein 
worden ingenomen (voet- en fietspaden, bermen, groenstroken, beplantingen, opritten, …) moet er 
een signalisatievergunning aangevraagd worden. Deze aanvraag kan online gebeuren via de website 
van de stad Herentals, ten laatste 7 kalenderdagen voor de inname. De behandeling van laattijdige 
aanvragen kan niet gegarandeerd worden. Indien de signalisatievergunning 5 kalenderdagen of 
minder voor de ingang van het verbod wordt aangevraagd, zal een bijkomende belasting van 50 euro 
geïnd worden.

De werken mogen pas beginnen nadat de voorziene signalisatie werd aangebracht en de belasting is 
betaald. De signalisatie moet weggenomen worden zodra de werken beëindigd zijn en het openbaar 
domein niet meer wordt ingenomen.

Het stadsbestuur heeft steeds het recht om wijzigingen aan de signalisatie aan te brengen. De extra 
kosten die hieraan verbonden zijn, zijn steeds ten laste van de aanvrager en kunnen niet verhaald 
worden op het stadsbestuur.

De vergunning (of een kopie) moet zich steeds op de werf bevinden en moet op verzoek van een 
afgevaardigde van het stadsbestuur getoond worden. Blijft de aanvrager in gebreke bij alle wettelijke 
verplichtingen in verband met verkeerssignalisatie, dan zal het stadsbestuur de signalisatie plaatsen 
op kosten van de gebruiker van het openbaar domein.

2. Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de (rechts)persoon die het openbaar domein in gebruik neemt.

3. Grondslag en tarief

De belasting bedraagt 0,30 euro per begonnen kalenderdag per begonnen vierkante meter voor de 
duur van de inname, met een minimum van 25 euro. Voor elke onderbroken periode wordt een 
nieuwe vergunning aangevraagd.



Wanneer betalende parkeerplaatsen worden ingenomen waardoor de stad hier geen ontvangsten 
van kan innen, wordt een bijkomende belasting geheven van 10 euro per kalenderdag per betalende 
parkeerplaats.

Wanneer het gebruikelijke voetgangers- en fietsverkeer op de voet- en fietspaden verhinderd wordt, 
wordt het bedrag van de belasting verdubbeld. Het nemen van gepaste maatregelen zoals een veilige 
voetgangers- en/of fietserstunnel of -brug kan ervoor zorgen dat het gebruikelijke voetgangers- en 
fietsverkeer toch wordt mogelijk gemaakt.

Voor iedere vernieuwing of verlenging van de inname moet de gebruiker een nieuwe vergunning 
aanvragen.

Voor de bepaling van de retributie voor het ontlenen van signalisatie- en verbodsborden wordt 
verwezen naar het retributiereglement voor uitleenmateriaal.

Indien de aanvrager tevens vraagt dat dit materiaal ter plaatse wordt afgeleverd door de 
stadsdiensten, dan moet ook hiervoor een retributie betaald worden. Het bedrag van deze retributie 
wordt vastgelegd in het retributiereglement van werken voor derden.

Als de inname openbaar domein niet heeft plaatsgevonden, moet dit door de aanvrager schriftelijk of 
per mail gemeld worden via info@herentals.be uiterlijk één dag voor de inname. Enkel dan kan er 
overgegaan worden tot een terugbetaling.  

4. Vrijstellingen

De stad legt geen belasting op voor de inname van openbaar domein als gevolg van werken die 
uitgevoerd worden in opdracht van de stad.

5. Contantbelasting

De belasting wordt contant ingevorderd. Wanneer de belasting niet contant kan geïnd worden, 
wordt ze een kohierbelasting.

6. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 20 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Evelyn Breugelmans; Axana Ceulemans; 

Patrik De Cat; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers; Susy Matthijs; Bart 
Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van 
Olmen; Priscilla Van Thielen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans

- 9 onthouding(en): Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob 
Lathouwers; Tom Olyslaegers; Tom Sluyts; Els Sterckx; Lore Wagemans

-

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 



de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


