
 
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEZETTEN VAN DE OPENBARE RUIMTE IN 

HET KADER VAN WERKEN DIE EEN IMPACT HEBBEN OP DE MOBILITEIT 
 

Aanvrager: (*) en (**) 

Naam, voornaam: 

Firma: 

Ondernemingsnummer: Rijksregisternummer: 

Btw-nummer: 

Maatschappelijke zetel/Adres:  

Postcode & Stad of gemeente:  

Telefoon:  E-mail:  

 

(*) De aanvrager moet zijn woonplaats of zetel in België hebben. Bij gebrek daaraan kan de belanghebbende enkel een 

aanvraag indienen via een rechtspersoon (vennootschap) met woonplaats in België. Deze persoon moet het formulier in 

eigen naam invullen en ondertekenen, waardoor hij zich ertoe verbindt om voor rekening van de belanghebbende alle 

verplichtingen aan te gaan en op zich te nemen die uit de machtiging voortvloeien, met inbegrip van de fiscale. 

(**) Het formulier is niet bestemd voor:  

 Particulieren 

 Institutionele verzoekers 

Al die aanvragen zullen van ambtswege onontvankelijk worden verklaard. 

Het gepaste formulier voor verhuizingen/leveringen en werken die geen impact hebben op de mobiliteit, kan worden 

geraadpleegd via de website van de gemeente, www.oudergem.be 

 

Plaats van bezetting waarop de aanvraag betrekking heeft 

Adres waarop de werken zullen plaatsvinden:  

 

Nr.:  

 

Aanvraag 

Periode van bezetting 

 
Van ………/…………../…………… tot en met ………/…………../……………  

 

Aard van de bezetting 
(Preciseer of het gaat om hijskranen, kraanwagens, hoogwerkers, betonsilo's, stellingen, enz.). 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aard van de werken  
(Geef een korte beschrijving van de werken of de referenties van de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning of de aangifte 

van klasse 3) 

 

 ................................................................................................................................................................................ 
 

 

 



Bezette oppervlakte 
Opgelet: de overschrijdingen over het voetpad, over de zone die is voorbehouden voor het parkeren en over het deel dat is 

bestemd voor het verkeer, zijn in de bezette breedte inbegrepen 

 

1. Rijweg 
Breedte: ……….. m 

Lengte: ...............m 

Subtotaal: .......... m² 

 

2. Voetpad 
Breedte: ……….. m 

Lengte: .............. m 

Subtotaal: .......... m² 

 
Wordt er een steiger met een doorgang voor voetgangers geïnstalleerd (dit wil zeggen het behoud van een vrije en 

permanente doorgang voor de voetgangers met een verplichte breedte van minstens 1,50 m)? Vermeld dan de totale 

oppervlakte van de grondinnames (sokkels en/of steun van deze stellingpalen). 

Subtotaal: .......... m² 
 

 

TOTALE BEZETTE OPPERVLAKTE: ………… m² 

 

Bedrag van de taks 

Artikel 2: "De belasting wordt berekend op basis van de rechthoeken van de kleinste oppervlakte waarin de bezette oppervlakte 

op de grond wordt verondersteld te zijn opgenomen, en dit voor alle aanslagvoeten die worden vermeld in artikel 3. Voor het 

berekenen van de oppervlakte wordt elk deel van een vierkante meter als één eenheid gerekend." 

Uittreksel uit het taksreglement van 19/12/2019 betreffende de belasting voor de bezetting van de openbare ruimte. De belasting 

voor de bezetting van de openbare ruimte wordt dus berekend per vierkante meter: € 1,50 per vierkante meter per dag. 

Het minimumbedrag van de taks bedraagt € 50. 

Het hierboven genoemde reglement kan worden geraadpleegd via de link "http://www.oudergem.be/belasting-reglement-voor-

het-gebruik-van-de-openbaar-ruimte" 

 

Algemene informatie 

§1.Elke aanvraag moet minstens 30 werkdagen vóór het begin van de werken worden ingediend via dit formulier. Het formulier moet 

worden ingevuld in drukletters. 

  

§2.Zodra uw aanvraag in Osiris is ingevoerd, wordt ze definitief en kan ze niet meer worden gewijzigd.  

 

§3. Elke verlengingsaanvraag moet het voorwerp vormen van een nieuw formulier in Osiris. 

 

§4. Voor de behandeling van de aanvraag zal er enkel rekening worden gehouden met de informatie die op het formulier is vermeld.  

 

§5. Indien de toestemming aan u wordt afgeleverd, dient zij of een kopie ervan te worden voorgelegd op eenvoudig verzoek van de 

politie of de beëdigde gemeentelijke agenten die controles mogen uitvoeren, in overeenstemming met artikel 4 van voornoemd 

reglement.  

 

§6. De afgifte van de toelating stelt de houder niet vrij van het verkrijgen van de andere vergunningen en toestemmingen die door 

andere wetgevingen zijn vereist. De toelating beperkt zich tot de bezetting van de openbare ruimte en beoordeelt de wettelijkheid en de 

correcte uitvoering van de ondernomen handelingen en werken niet.  

 

§7. Zoals vastgelegd in het Algemeen Politiereglement (onder meer in de artikelen 44, 49, 54, 121 en 122), moeten alle maatregelen en 

voorzorgsmaatregelen voor de openbare veiligheid en de toegankelijkheid van de doorgang worden genomen (www.oudergem.be/apr) 

 

§8. Onder "U dient zelf de parkeerverbodsborden te plaatsen" wordt verstaan dat u zelf instaat voor het vinden en plaatsen van deze 

borden. In dat verband kan het gemeentebestuur u in geen geval borden aanleveren of u informatie verschaffen over privébedrijven 

die het signalisatiemateriaal zouden kunnen leveren.  

 

§9. De verkeersborden dienen 48 uur van tevoren te worden geplaatst. De nummerplaten van de voertuigen die op het moment van de 

plaatsing van de borden geparkeerd staan, moeten worden genoteerd. De nummerplaten en de plaatsing van de borden moeten de dag 

zelf aan de politiediensten worden gemeld (Muriel.Marxpolice.belgium.eu;zpz.marlow.trawapolice.belgium.eu). Alle kosten die uit een 

eventuele administratieve takeling van deze voertuigen zouden voortvloeien, zijn voor uw rekening.  

 

§10. Naargelang het ingediende dossier bent u een dossierrecht verschuldigd aan de wegbeheerder (art. 87 van de ordonnantie van 

03/08/2008) 

 

 

Datum: ………/…………../………….. 

 

Handtekening aanvrager: …………………………………………………………. 

 


