
 
 

AANVRAAGFORMULIER INNAME OPENBAAR DOMEIN 

PRIVETERREIN / COMMERCIELE PARKEERTERREINEN 
 

Ondergetekende, (naam/voornaam aanvrager) …………………………………………………………………….. 

 

wonende te...................................................................................................................................... 

 
tel. : ……………………………..email. :……………………………………………………………… 

 

btw nummer:………………………………………………………………………………………….... 

vraagt hiermee de toelating aan het gemeentebestuur van Beveren tot het plaatsen van :(aanduiden wat 

past - omschrijving zie keerzijde)                                 (korte omschrijving) 

 een mobiele verkoopruimte ...........................................................................  

 een automaat                             ........................................................................... 

 koopwaren   ........................................................................... 
 een gesloten terras                           …………………………………………………… 

 een open terras                                  …………………………………………………… 

 
adres waar de inrichting wordt geplaatst:  

 

straatnaam ..........................................................................huisnummer....................... 
 

deelgemeente :............................................................................................................. 

 

datum/periode wanneer de inrichting wordt geplaatst : 
 

 éénmalig (invullen datum/periode)  van.....................................tot...................................... 

 jaarlijks wederkerende periode van..................................tot......................................  
 permanent (één of meerdere kalenderjaren) vanaf : ....................................................................................  

 op een vast wederkerend tijdstip (bv. iedere woensdag) : ..............................................................  
      vanaf : ………….……………………………………………………………………………. 
 

oppervlakte van de inrichting 

 

...............m.(lengte) x …………………m. (breedte)  = ………………..  m²  
(event. schets bijvoegen a.u.b.) 

 

datum aanvraag :.....................................................................Handtekening aanvrager 

LET OP :   

- De aanvraag om toelating moet ten minste 1 maand op voorhand worden ingediend.  
- Zonder schriftelijke toelating van het gemeentebestuur mag de inrichting niet worden  

  geplaatst. 

 

 



 

 
 

SOORTEN INRICHTINGEN 

 

TARIEF 

a. koopwaren :  * uitstallen van koopwaren en van 
allerhande toestellen, opstellingen en voorwerpen om de 
verkoop te bevorderen. (bv. groentestalling voor een winkel, 
reclameborden groter dan 1 m²) 

gelegenheidstoelating : 
1 EURO/m²/dag 
bestendige toelatingen :  
3 EURO/m²/week 
8 EURO/m²/maand 

22 EURO/m²/drie maanden 
40 EURO/m²/zes maanden 
66 EURO/m²/jaar 

 * automaten : bv. dranken, brood, e.d. 132 EURO/m²/jaar 

b. mobiele verkoopruimten : verkopen die gebeuren d.m.v. een 

al dan niet mobiele verkoopruimte (bv. groenten, wafelkramen) 

4 EURO/m²/dag 

2 EURO/m²/halve dag (max 5 
uren) 

c. gesloten terrassen : gebruik maken van een constructie, 
afgedekt door een dak en voorzien van afsluitende 

windschermen, die zonder onderbreking op het openbaar 

domein is geplaatst, bestemd om als handels-of horecazaak te 
worden uitgebaat. 

40 EURO/m²/jaar 

d. open terrassen : gebruik maken van tafels, stoelen en banken, 

al of niet geplaatst op een wegneembare vloer, al dan niet 
omringd door een afsluitend windscherm en al dan niet overdekt 

door een tentzeil of parasol, en bestemd om als handels- of 
horecazaak te worden uitgebaat 

2 EURO/m²/maand 

(tarief centrum Beveren) 
1.25 EURO/m²/maand 

(tarief buiten centrum Beveren) 

Algemene aanvraagverplichtingen  

Voor de privatieve inname van het openbaar domein, alsook op onmiddellijk aan de openbare weg grenzende 

privéterreinen en commerciële parkeerterreinen, met uitsluiting van de verkopen die gebeuren in het kader van de door 

de gemeente georganiseerde openbare markten en de verkoop van bloemen aan de begraafplaatsen.  dient machtiging te 

worden gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. 

De machtigingsaanvraag dient alle elementen te vermelden die voor de berekening van de belastbare aanslag 

noodzakelijk zijn, meer bepaald : 

1. het toepassingsgebied, met name één van de gevallen opgesomd onder artikel 2; 

2. het adres of de plaats waar de inname zal gebeuren; 

3. naam en adres van de aanvrager; 

4. begin- en einddatum van de inname; 

5. de in te nemen oppervlakte + schets 

Hetzelfde geldt voor iedere aanvraag tot wijziging van de machtiging. 

Verlenging van de machtiging moet, op straffe van verval, ten minste acht dagen voor het verstrijken van de machtiging 

aangevraagd worden. 

De belasting is verschuldigd zolang de stopzetting van het privatief gebruik van het openbaar domein, alsook op 

onmiddellijk aan de openbare weg grenzende privéterreinen en commerciële parkeerterreinen niet werd betekend aan 

het gemeentebestuur, tenzij de machtiging zelf een termijn bevat tegen dewelke het openbaar domein uiterlijk moet 

worden vrijgegeven bij het verstrijken van de machtiging. 

Ook een voortijdige stopzetting moet aan het gemeentebestuur worden gemeld, zo niet blijft de belasting verschuldigd. 

Vak bestemd voor financiële dienst  

Berekening van de belasting :  
 

Aanvraag in te dienen bij :  

Gemeente Beveren, dienst Economie     mail : economie@beveren.be  

Gravenplein 8 

9120  BEVEREN 

mailto:economie@beveren.be

