Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van
het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en
het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in functie van deze
werkzaamheden
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170§4 van de Grondwet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968, inzonderheid op het artikel 14;
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen,
inzonderheid op de artikelen 133§2 en 135$2;
Gelet op artikel 42 §3, artikel 43§2, artikel 94, artikel 187 en artikel 253 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, inzonderheid op de artikels 60.2 en 78;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
Gelet op de stedelijke politieverordening van 24 september 1985 betreffende het gebruik van de
openbare weg en de toepassing van de in deze verordening vastgestelde algemene
vergunningsvoorwaarden;
Gelet op het tariefreglement van 26 mei 2015 op het gebruik van het openbaar domein naar
aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het
oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen.
Gelet op de stedelijke retributieverordening op het parkeren van 16 februari 2017, laatst gewijzigd
op 22 mei 2017;
Overwegende de opvolgings- en coördinatieopdracht vanwege de vergunningverlenende overheid bij
het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van de uitvoering van wegenwerken,
bouwwerken of andere werkzaamheden alsmede naar aanleiding van het oprichten of veroorzaken
van verkeersbelemmeringen;
Overwegende dat het gepast voorkomt dat voor het gebruik van het openbaar domein met
verkeersbelemmeringen, evenals daarbij door de overheid geleverde prestaties, een retributie
wordt aangerekend;
Overwegende dat omwille van bepaalde gevaar- en onveiligheidssituaties de gemaakte kosten voor
bepaalde prestaties en diensten zullen verhaald worden bij de in gebreke gebleven uitvoerende
persoon of rechtspersoon;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

B e s l u i t:

Artikel 1: Termijn
Vanaf 1 januari 2018, en voor onbepaalde duur, wordt er een retributie gevestigd op het gebruik van
het openbaar domein (OD) naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en
andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in functie van
deze werkzaamheden.

Artikel 2: Begripsomschrijving


Eenmalige vergunning:
Onder eenmalige vergunning wordt verstaan een vergunning voor het gebruik van het
openbaar domein naar aanleiding van één werfzone of één verkeersbelemmering op één
locatie. De eenmalige vergunning is beperkt in tijd afhankelijk van het gebruik van het
openbaar domein.



Doorlopende vergunning:
Onder doorlopende vergunning wordt verstaan een vergunning die afgeleverd wordt voor
het regelmatig gebruik van het openbaar domein, voor meerdere werfzones of
verkeersbelemmeringen en op verschillende locaties en tijdstippen. De doorlopende
vergunning gaat in vanaf de aflevering van de vergunning en geldt tot 31 december van het
lopende jaar.

Artikel 3: Retributieplichtige
De retributieplichtige is de persoon die het openbaar domein gebruikt, of die als retributieplichtige
de vergunningsaanvraag heeft ondertekend. Dit kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon
zijn.

Artikel 4: Vergunningsplicht
1. Voor het gebruik van het openbaar domein (OD) naar aanleiding van het uitvoeren van
wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van
verkeersbelemmeringen in functie van deze werkzaamheden moet men over een vergunning
beschikken. Dit geldt ook voor:
- Het aanbrengen van verkeerstekens op het openbaar domein naar aanleiding van
werken buiten het grondgebied van de Stad Brugge of buiten het openbaar
domein;

-

Het parkeren van voertuigen op het openbaar domein voor zover men wil
afwijken van de bestaande parkeerregeling of het retributiereglement op het
parkeren.

2. De vergunning wordt afgeleverd door de Burgemeester of zijn gemachtigde, conform de
aanvraag- en vergunningsmodaliteiten door deze vastgesteld.
3. Met het oog op de opvolging en coördinatie van werken en verkeersbelemmeringen alsmede
het toezicht op de verkeers- en veiligheidsmaatregelen die in het kader van deze werken en
verkeerbelemmeringen zijn opgelegd, wordt aan elke vergunning een meldingsplicht
gekoppeld. Deze meldingsplicht wordt in de vergunningsmodaliteiten vastgelegd.

Artikel 5: Tarieven voor het afleveren van vergunningen
1. Voor het afleveren van een eenmalige vergunning wordt er een tarief van 20,00 euro
aangerekend;
2. Voor het verlengen van een eenmalige vergunning wordt er een tarief van 20,00 euro
aangerekend;
3. Voor het afleveren van een spoedeisende vergunning wordt er een tarief van 40,00 euro
aangerekend;
4. Voor het afleveren van een doorlopende vergunning is het vergunningsbedrag afhankelijk
van het aantal keer dat men gebruik maakt van het openbaar domein binnen de termijn van
de doorlopende vergunning:
Aantal ingebruiknames openbaar domein
Tussen 1 en 50
Tussen 51 en 100
Tussen 101 en 500
Tussen 501 en 1000
Tussen 1001 en 1.500
Vanaf 1.501

Vergunningsbedrag
750,00 EUR
1.500,00 EUR
2.600,00 EUR
3.700,00 EUR
4.800,00 EUR
6.000,00 EUR

5. Wanneer een doorlopende vergunning wordt aangevraagd wordt bij aanvang een bedrag van
750,00 euro aangerekend.
Dit bedrag komt overeen met de laagste schijf van
ingebruiknames openbaar domein bij een doorlopende vergunning. Op 31 december van elk
kalenderjaar wordt een afrekening gemaakt van het werkelijk aantal ingebruiknames
openbaar domein en wordt er een bijkomende aanrekening opgemaakt. Hierbij heeft de
aanvrager de keuze tussen het betalen van het bedrag van de hogere schijf waarin hij terecht
gekomen is, na aftrek van het initiële bedrag van 750,00 euro of het betalen van het tarief
van het aantal eenmalige vergunningen bovenop het bedrag de schijf waarvoor hij het tarief
van de doorlopende vergunning heeft betaald.

Artikel 6: Tarieven voor de inname van het openbaar domein (IOD)
Bovenop het tarief voor het afleveren van de vergunning wordt voor de inname van het openbaar
domein (IOD) een bijkomend tarief aangerekend op basis van de duur en oppervlakte van de IOD.
De IOD beperkt zich niet enkel tot de betalende parkeerplaatsen, maar tot alle delen van het
openbaar domein (parkeerplaatsen, voetpad, rijbaan,…). Het tarief geldt voor elke IOD in de Brugse
binnenstad (het ei van Brugge). De straten waar dit bijkomend tarief wordt toegepast worden in een
stratenlijst bij dit tariefreglement in bijlage gevoegd.
De IOD wordt gerekend per eenheid OD (EOD) en komt overeen met een oppervlakte van 10 m² (dit
is ca. de oppervlakte van 1 parkeerplaats). De hieronder vermelde tarieven zijn gerekend per EOD.
De IOD wordt gerekend per iedere begonnen EOD. Een IOD van bv. 36m² betreft dus 4 EOD.

TARIEFOVERZICHT IOD per EOD in de Brugse binnenstad

DAG 1 – 2

GEEN TARIFERING

DAG 3 – 7

€ 20 PER EOD/DAG

DAG 8 – 15

€ 15 PER EOD/DAG

DAG 16 – 30

€ 10 PER EOD/DAG

MAAND 2 – 3 (per begonnen maand)

€ 150 PER EOD/MAAND

MAAND 4 – 5 – 6 (per begonnen maand)

€ 200 PER EOD/MAAND

VANAF MAAND 7 (per begonnen maand)

€ 300 PER EOD/MAAND

Indien de IOD gepaard gaat met een volledige wegonderbreking voor één of meer categorieën
weggebruikers, wordt vanaf de tweede week een bijkomend tarief van 150,00 euro per begonnen
week aangerekend. Dit tarief is geldig op het volledig grondgebied van de Stad Brugge.

Artikel 7: Tarieven voor het huren, plaatsen en ophalen van parkeerverbodsborden .
In functie van een verhuis, een levering of een ruiming kan men voor de duur van maximum 1 dag
parkeerverbodsborden huren bij de Lokale Politie Brugge. Bovenop het tarief voor het afleveren van
de vergunning wordt voor het plaatsen, huren en weghalen van die borden, een tarief van 30,00
euro aangerekend. Deze parkeerverbodsborden worden op maximum twee locaties geplaatst.

Artikel 8: Tarieven voor ambtshalve vaststellingen
1. Voor het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van
wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van
verkeers-belemmeringen in functie van deze werkzaamheden, zonder vergunning wordt een
tarief van 200,00 euro aangerekend

2. Bij het niet naleven van de meldingsplicht in het kader van de eenmalige vergunning met
betrekking tot:
- De aanvang van de werken;
- Het einde van de werken;
- De aanvang van de parkeermaatregelen;
- Het einde van de parkeermaatregelen,
wordt een tarief van 25,00 euro per nalatigheid aangerekend.

3. Het niet melden van een ingebruikname openbaar domein in het kader van een doorlopende
vergunning wordt gelijkgesteld met de ingebruikname van het openbaar domein zonder
vergunning. Hiervoor wordt een tarief van 200,00 euro aangerekend.

4. Voor elke tussenkomst van de bevoegde overheid in het kader van de vaststelling van een
wederrechtelijk gebruik en/of een niet of slecht gesignaleerd gebruik van het openbaar
domein naar aanleiding van het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen of
voor het achterlaten van signalisatie of andere verkeersbelemmeringen wanneer de
vergunning zonder voorwerp is geworden door het einde van de werken of van de reden
waarvoor de vergunning werd aangevraagd, wordt een tarief van 100,00 euro aangerekend.

5. Voor een interventie, inbegrepen het aanbrengen van de vereiste signalisatie en het nemen
van de nodige veiligheidsmaatregelen of wanneer de tussenkomst er toe strekt de
vastgestelde nalatigheid door de Dienst Verkeersbelemmeringen te doen ophouden, wordt
een bedrag van 200,00 euro aangerekend.

6. Wanneer bij een interventie bijzondere (veiligheids-)maatregelen en tussenkomsten zijn
vereist met inbegrip van de door de overheid gevorderde gespecialiseerde dienst of firma,
wordt naast het tarief van 200,00 euro ook de werkelijke kostprijs aangerekend.
Deze werkelijke kostprijs wordt slechts aangerekend voor volgende tussenkomsten:


In geval van niet (langer) vergunde wegenwerken, een niet (langer) vergund gebruik
van het openbaar domein of een niet vergunde plaatsing van verkeerstekens, indien
de signalisatie- en veiligheidsmaatregelen onvoldoende of onwettelijk zijn of het
openbaar domein in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid ontruimd
moet worden;



In geval van vergunde werken en verkeersbelemmeringen, indien de signalisatie- en
veiligheidsmaatregelen onvoldoende of onwettelijk zijn of het openbaar domein in
het belang van de openbare orde, rust en veiligheid ontruimd moet worden voor
zover de opgeroepen verantwoordelijke niet binnen het uur na de oproep ter plaatse
is, weigert ter plaatse te komen, weigert zelf in te staan voor de uitvoering van de
nodige maatregelen of te kennen geeft niet in de mogelijkheid te zijn zelf in te staan
voor het realiseren van de opgelegde signalisatie- en veiligheidsmaatregelen;



In geval van gevaarsituaties als gevolg van onvoorziene omstandigheden, schade
aan- of slechte staat van wegen en gebouwen, wegenis en bouwwerken, indien de
verantwoordelijke wegbeheerder, eigenaar/bouwheer, uitvoerder van werken of de
veroorzaker van een verkeersbelemmering nalaat, weigert of niet in staat is om
binnen een redelijk vastgestelde termijn in te staan voor de signalisatie en
beveiliging;



In geval dat op het openbaar domein geplaatste en/of achtergelaten voorwerpen,
materialen, toestellen, verkeers- en werfsignalisatie, enz… waarvoor geen
vergunning werd afgeleverd of de vergunning is verlopen, verwijderd moeten
worden voor zover de opgeroepen verantwoordelijke binnen de door de bevoegde
overheid gestelde termijn het openbaar domein niet kan ontruimen, dit nalaat of
weigert, of te kennen geeft niet in staat te zijn om binnen een redelijk vastgestelde
termijn in te staan voor de ontruiming. Indien de verantwoordelijke persoon niet
gekend is of niet bereikt kan worden, wordt zonder voorafgaande verwittiging
overgegaan tot het ontruimen van het openbaar domein.

Artikel 9: Vrijstellingen
Is vrijgesteld van de retributie bepaald in artikel 5 en 6 van dit tariefreglement : het gebruik van het
openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere
werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in functie van deze
werkzaamheden door of in opdracht van openbare besturen.

Artikel 10: Algemene bepalingen
1.

De retributie is betaalbaar binnen de 30 dagen na het versturen van een
betalingsuitnodiging;

2.

Bij niet betaling binnen de 30 dagen wordt een herinnering verstuurd met het verzoek te
betalen binnen de 14 dagen na datum van de herinnering;

3.

Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na het versturen van de herinnering wordt een laatste
waarschuwing aangetekend verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 8 dagen na
datum van opmaak van de aangetekende laatste waarschuwing. Er wordt bovenop de kosten
voor de aangetekende zending ook een administratiekost aangerekend van 10 euro per
dossier;

4.

Bij niet betaling binnen de betaaltermijn van 8 dagen na het versturen van de laatste
waarschuwing wordt het dossier voor invordering overgemaakt aan de
gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van de
retributieplichtige;

5.

Artikel 94,2° van het gemeentedecreet is eveneens toepasselijk op de invordering van
retributies. Met het oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale
schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Het
dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

6. Bij betwisting bij het bestuur is het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd. Inzake
geschillen zijn de gewone burgerlijke rechtbanken bevoegd.

Artikel 11: Inwerkingtreding
1. Dit reglement vervangt met ingang van 1 januari 2018 het tariefreglement op het gebruik
van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken
en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen
van 26 mei 2015.
2. Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

