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Reglement op inname openbaar domein ingevolge leveringen, verhuizing, 
bouw - of andere werken. 

 

Artikel 1.- Procedure voor het verkrijgen van een machtiging 

 

1.1. Algemene bepalingen 

Voor de inname van openbaar domein ingevolge leveringen, verhuizing, bouw- of andere werken 

moet online een machtiging gevraagd worden via de webtoepassing van de gemeente Lummen.  

De machtiging wordt verkregen en is raadpleegbaar op het online-platform na goedkeuring door de 

burgemeester of de gemachtigde ambtenaar en na betaling van het verschuldigd bedrag. 

Het verschuldigd bedrag wordt berekend op basis van de duurtijd van de inname en op basis van de 

ruimte die ingenomen wordt. 

 

Voor iedere verlenging of uitbreiding dient er een nieuwe machtiging online aangevraagd te worden. 

Opeenvolgende aanvragen voor gelijkaardige werken worden als één inname beschouwd. 

Een machtiging kan door de burgemeester of de gemachtigde ambtenaar ingetrokken of voor een 

bepaalde duur geschorst worden indien zulks noodzakelijk geacht wordt. De intrekking of tijdelijke 

schorsing geven geen enkel recht op schadevergoeding. Voor die periode van niet-gebruik van het 

openbaar domein moet niet betaald worden. 

Vroegtijdige beëindiging van de inname op eigen initiatief geeft geen aanleiding tot enige vermindering 

of terugbetaling van het verschuldigd bedrag. 

Indien de inname van het openbaar domein gebeurt zonder of niet volgens de afgeleverde 

machtiging kan voor deze overtreding de procedure opgestart worden voor het opleggen van een 

gemeentelijke administratieve sanctie.  

1.2. Gewone procedure 

De aanvraag moet minimum 10 kalenderdagen vóór de inname van het openbaar domein online 

ingediend worden. 

Bij inname van parkeerplaatsen kan er beroep gedaan worden op het gemeentebestuur voor het 

plaatsen van verkeersborden Voor deze plaatsing wordt een forfaitaire vergoeding van 100 euro 

aangerekend. 

1.3. Spoedprocedure 

Indien de aanvraag via de gewone procedure niet mogelijk is, kan er tot 5 kalenderdagen vóór de 

inname van het openbaar domein online een aanvraag ingediend worden. Voor deze 

spoedprocedure wordt een administratieve kost aangerekend van 25 euro.  

Deze kost wordt ook aangerekend indien er een regularisatie moet gebeuren bij een inname 

zonder de vereiste machtiging. 
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1.4. Verlenging van de duurtijd 

Indien de inname ingevolge onvoorziene omstandigheden langer zal duren dan de periode 

waarvoor een machtiging werd afgeleverd, moet hiervoor een aanvraag online ingediend worden 

ten laatste op de einddatum van de afgeleverde machtiging.  

Artikel 2.- Belasting 

2.1 Belastbare grondslag 

Indien voor leveringen, verhuizing, bouw- of andere werken een inname noodzakelijk is van het 

openbaar domein, wordt hierop een belasting geheven. 

2.2. Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die voor de inname van het 

openbaar domein ingevolge leveringen, verhuizing, bouw - of andere werken een machtiging dient 

te vragen. 

2.3. Bedrag van de belasting  

2.3.1. Inname parkeerplaatsen 

o 25 euro per dag per parkeerplaats 

o elke begonnen dag wordt als een volledige dag beschouwd  

2.3.2. Inname ander openbaar domein 

o 0,50 euro per m² per dag met een minimum van 25 euro en dit vanaf de tweede 

bezettingsdag 

o elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd 

2.3.3. Afsluiten straat 

Indien voor de inname van het openbaar domein het afsluiten van één rijbaan of de 

volledige    rijbaan in beide richtingen noodzakelijk is, wordt een belasting aangerekend 

van: 

o 250 euro per dag per straat 

o 125 euro per halve dag (maximum 4 uren) per straat 

2.3.4.- Vrijstellingen 

De  inname van openbaar domein door of in (mede)opdracht van openbare besturen en 

daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook instellingen van openbaar nut, verenigingen 

of organisaties aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad of erkende 

onderwijsinstelling, en sociale huisvestingsmaatschappijen erkend door de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen, zijn vrijgesteld van deze belasting. 
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Artikel 3.- Betaling van het verschuldigd bedrag 

De betaling van het verschuldigd bedrag gebeurt op basis van een betalingsverzoek. Bij niet-betaling 

van het verschuldigd bedrag wordt de belasting ingekohierd. 

Artikel 4.- Termijn 

Dit reglement gaat in voege vanaf 1 januari 2020 voor een termijn die eindigt op 31 december 

2025. 

 


