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Aangifteformulier 
 
Retributie op de inname openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken 
 
Ondergetekende: 
 
Wonende: ___________________________________straat, ______  nr. te: ____________________ 
 
Mailadres: ________________________________________________Tel/GSM: _________________ 
 
 
Plaats van de aanvraag: _______________________________________________ straat, nr. ______ 
 
Inname openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken: 
(inname openbaar domein, incl. parkeerstrook, bij bouwwerken, verbouwingen, aanlegwerken, wederopbouwwerken, slopingen 
of afbraak door materialen, bouwmaterialen, bouwbenodigdheden, diverse machines gebruikt bij de uitvoering van werken, 
kranen, stellingen, afvalcontainers, bureelcontainers, werfketen en tijdelijke sanitaire installaties, met een vrijstelling voor de 
eerste twee werkdagen van een aanvraag. Meerdere aanvragen voor een bezetting binnen de 10 werkdagen, worden als één 
aanvraag gezien.) 
 

Oppervlakte inname 
openbaar domein 

Datum inname openbaar domein Vermoedelijke einddatum inname 
openbaar domein 

 
____________ m² 

 

 
____/____/20__ 

 
____/____/20__ 

 
 
 
Situatieplan op 1/100 of 1/200 afzonderlijk bij te voegen. 

Ondergetekende verbindt er zich toe het college van burgemeester en schepenen van Kalmthout 
schriftelijk in kennis te stellen van elke wijziging van de belastbare toestand. (vergroting, verkleining of 
verwijdering van de objecten waarop de retributie van toepassing is) 
 
 
 
Opgesteld te _______________________________________ op ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
(naam + handtekening)  
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Retributie op de inname van openbaar domein of privégrond, openbaar door gebruik, bij 
bouw- en verbouwingswerken 
Artikel 1.- 
Voor een termijn die begint op 1 april 2017 en eindigt op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op de 
inname van het openbaar domein bij bouwwerken, verbouwingen, aanlegwerken, wederopbouwwerken, 
opruimingswerken, slopingen en afbraak. De retributie geldt tevens voor alle lopende innames van het openbaar 
domein vanaf 1 april 2017. 

Art. 2.- 
Onder de inname van het openbaar domein bij bouwwerken, verbouwingen, aanlegwerken, wederopbouwwerken, 
opruimingswerken, slopingen en afbraak wordt verstaan de inname van het openbaar domein door de plaatsing 
van materialen, bouwmaterialen, bouwbenodigdheden en diverse machines die gebruikt worden bij de uitvoering 
van de werken evenals kranen, stellingen, afvalcontainers, bureelcontainers, werfketen en tijdelijke sanitaire 
installaties. Deze opsomming is niet limitatief in zoverre het openbaar domein hiervoor wordt gebruikt. 

Art. 3.- 
Voor de inname van het openbaar domein wordt een retributie van 0,25 euro per dag en per begonnen vierkante 
meter geheven met een minimumaanslag van 25 euro voor de ingenomen oppervlakte van het openbaar domein 
of privaat domein, openbaar door gebruik, in de volgende straten: 
1. langs de gemeentewegen: 

- Centrum Heide: Heidestatiestraat, Heidestatieplein, Withoeflei tot Lorkendreef, Leopoldstraat tot 
Wilgendreef, Willy Vandersteenplein, M. Corstiaenslaan;  

- Centrum Kalmthout: Driehoekstraat, Kerkeneind, Foxemaatstraat tot Driehoekstraat;  
- Centrum Nieuwmoer: Nieuwmoer-Dorp, Zilverenhoeksteenweg, Kerkstraat. 

2. langs de gewestwegen: 
- N122 - Kapellensteenweg, Dorpstraat, Noordeind; 
- N117 - Brasschaatsteenweg, Roosendaalsebaan; 
- N111 - Putsesteenweg, Heuvel, Statiestraat, Achterbroeksteenweg, Kalmthoutsesteenweg; 
- N133 – Wuustwezelsteenweg, Nieuwmoer-Dorp, Essensteenweg. 

Voor de andere straten op het grondgebied van de gemeente wordt geen retributie geheven. 

Art. 4.- 
Alvorens tot de inname van het openbaar domein mag worden overgegaan, moet er toelating worden gevraagd 
aan het gemeentebestuur. Als het openbaar domein wordt ingenomen zonder toelating, dan zal de ingenomen 
oppervlakte op het openbaar domein worden vrijgemaakt door of in opdracht van de gemeente en zullen de 
kosten worden verhaald op de veroorzaker en - als de veroorzaker niet bekend is - op de bouwheer. 
De aanvrager is tot aangifte verplicht via het voorziene aangifteformulier. Op dit formulier worden zowel de data 
van plaatsing en wegname van het voorwerp of object als de oppervlakte van het openbaar domein dat wordt 
ingenomen, vermeld. 

Art. 5.- 
De retributie is verschuldigd door de (rechts)persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. 

Art. 6.- 
Deze retributie wordt niet geheven: 

a) bij het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen, zitbanken en fietsenrekken; 
b) bij werken uitgevoerd door of in opdracht van een openbaar bestuur of een sociale 

huisvestingsmaatschappij; 
c) bij werken uitgevoerd door of in opdracht van nutsmaatschappijen; 
d) bij evenementen waarvoor een toelating werd verleend door het gemeentebestuur; 

Art. 7.- 
De retributie wordt geheven vanaf de derde werkdag. 

Art. 8.- 
Deze retributie wordt ingevorderd via factuur en geïnd volgens de procedure die is voorzien in het artikel 94 van 
het gemeentedecreet. 

Art. 9.- 
Dit reglement wordt bekend gemaakt volgens het artikel 252 van het gemeentedecreet. 


