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✓ De dienst die verantwoordelijk is voor de vergunningsaanvraag en het afleveren van de vergunning: 

✓ Graag werken met eenvormige benaming “inname publieke ruimte” 

✓ Gemakkelijk te vinden op de website van de gemeente of stad 

✓ Rekening houden met alle randaspecten: mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie, advies van politie 

& brandweer, vuilnisophaaldiensten 

✓ Type vergunning die aangevraagd dient te worden 

✓ Graag 1 vergunning: “vergunning tot tijdelijke inname publieke ruimte, inclusief 

signalisatievergunning 

✓ Aanvraagtermijn: 

✓ Bij langdurige hinder: 2 1 kalenderdagen voor de inname 

✓ Bij beperkte hinder: 7 kalenderdagen voor de inname 

✓ Hoe aanvragen 

✓ Online 

✓ Kostprijs: 

✓ Afleveren vergunning: 0 euro 

✓ Inname openbaar domein 

▪ Gratis indien doorgang voetpad gegarandeerd blijft (bv. voor stellingen, die wandelen onder 

de stelling toelaat) 

 

 

Duur van de inname Voorstel van tarief 

Minder of gelijk aan 5 dagen Vrijstelling 

Inname meer dan 5 dagen Eerste 5 dagen: vrijstelling 

Nadien prijs laten stijgen om langdurig gebruik te 

ontmoedigen 

 

✓ Betaling: 

o Na de inname 

▪ 1 week na de inname om ondernemers toe te laten dit al dan niet mee te nemen in hun 

facturatie 

▪ telkens een aparte factuur per inname om de administratieve overlast voor eventuele 

doorrekening te vermijden 

o Via overschrijving/digitale betaling 

✓ Vereisten signalisatie 

✓ Situatieschets toevoegen aan de aanvraag 

✓ Verbodsborden max 48u – min 24 voor de inname plaatsen 

✓ Plaatsing en wegname borden door aangestelde van de gemeente/stad (politie, technische dienst, 

privé-firma) 

 

 
 

 



                                                                                                                                               
 

 3 

 

 

 
✓ Hoe aanvragen ? 

o Liefst via een link bij de digitale vergunning 
o Indien niet mogelijk: via e-mail 

✓ Bijkomende kosten 
o Afleveren vergunning: 0 euro 
o Inname openbaar domein 

▪ Gratis indien doorgang voetpad gegarandeerd blijft (bv. voor stellingen, die wandelen onder 

de stelling toelaat) 

 

Duur van de inname Voorstel van tarief 

Minder of gelijk aan 5 dagen Vrijstelling 

Inname meer dan 5 dagen Eerste 5 dagen: vrijstelling 

Nadien prijs laten stijgen om langdurig gebruik te 

ontmoedigen 

 

 

 
✓ Hoe aanvragen ? 

o Liefst via een link bij de digitale vergunning 
o Indien niet mogelijk: via e-mail 

✓ Bijkomende kosten 
o Afleveren vergunning: 0 euro 
o Aangezien de betaling gebeurt na de inname, dienen er ook geen betalingen teruggevorderd te 

worden 

 

 
✓ Vergunning nodig ? 

o Max 1 dag, bij aantoonbaar dringend karakter: geen vergunning noodzakelijk, gratis parkeren 
o Langer dan 1 dag: regularisatie achteraf 
o Gedoogbeleid rond parkeren (interventiekaart) 

✓ Parkeren 
o Indien mogelijk: eerst laden en lossen, nadien reglementair parkeren 
o Indien niet mogelijk: gedoogbeleid 

✓ Kostprijs: 

o Afleveren vergunning: 0 euro 

o Inname openbaar domein 

▪ Gratis indien doorgang voetpad gegarandeerd blijft (bv. voor stellingen, die wandelen onder 

de stelling toelaat) 

 

Duur van de inname Voorstel van tarief 

Minder of gelijk aan 5 dagen Vrijstelling 

Inname meer dan 5 dagen Eerste 5 dagen: vrijstelling 

Nadien prijs laten stijgen om langdurig gebruik te 

ontmoedigen 
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✓ De dienst die verantwoordelijk is voor de vergunningsaanvraag en het afleveren van de vergunning: 

✓ Graag werken met eenvormige benaming “inname publieke ruimte” 

✓ Gemakkelijk te vinden op de website van de gemeente of stad 

✓ Rekening houden met alle randaspecten: mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie, advies van politie 

& brandweer, vuilnisophaaldiensten 

✓ Type vergunning die aangevraagd dient te worden 

✓ Graag 1 vergunning: “vergunning tot tijdelijke inname publieke ruimte, inclusief 

signalisatievergunning 

✓ Aanvraagtermijn: 

✓ Bij langdurige hinder: 21 kalenderdagen voor de inname 

✓ Bij beperkte hinder: 7 kalenderdagen voor de inname 

✓ Hoe aanvragen 

✓ Online 

✓ Kostprijs: 

✓ Afleveren vergunning: 0 euro 

✓ Inname openbaar domein 

▪ Gratis indien doorgang voetpad gegarandeerd blijft (bv. voor stellingen, die wandelen onder 

de stelling toelaat) 

 

 

Duur van de inname Voorstel van tarief 

Minder of gelijk aan 5 dagen Vrijstelling 

Inname meer dan 5 dagen Eerste 5 dagen: vrijstelling 

 6-30 dagen: € XXX/m2/dag 

31-90 dagen: € XXX/m2/dag 

91 dagen en meer: € XXX/m2/dag 

 

✓ Betaling: 

o Na de inname 

▪ 1 week na de inname om ondernemers toe te laten dit al dan niet mee te nemen in hun 

facturatie aan de klant 

▪ telkens een aparte factuur per inname om de administratieve overlast voor eventuele 

doorrekening te vermijden 

o Via overschrijving/digitale betaling 

✓ Vereisten signalisatie 

✓ Situatieschets toevoegen aan de aanvraag 

✓ Verbodsborden max 48u – min 24 voor de inname plaatsen 

✓ Plaatsing en wegname borden door aangestelde van de gemeente/stad (politie, technische dienst, 

privé-firma) 

 


