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Retributie op parkeren in een blauwe zone.

Voorgeschiedenis
De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met parkbeheer nv Besix-park voor de
controle van parkeren in de blauwe zone.

Juridische grond
-

-

-

Artikel 173 van de Grondwet;
De wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake
verkeersveiligheid;
Het decreet van 9 juli 2010 betreffende de invordering van parkeerheffingen door
parkeerbedrijven, tot aanvulling van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer.;
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en wijzigingen;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen betreffende het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, beter gekend als de wegcode;
Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met
een handicap;

Motivering
-

De verhoging van parkeermogelijkheden vereist nieuwe mogelijkheden voor de controle
op de beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen.
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele
belastingen en retributies.

Besluit : met 19 stemmen voor (W. Kiebooms, K. Casier, K. Van de Velde, M. Vermeiren,
R. Schouppe-Moons, A. Van den Bulck, K. Goossens, I. Verbeeck, M. De CeusterClaessens, D. Van Berckelaer, J. Heirbaut, G. Van de Laar, L. Huybrechts, T. Verboven, L.
Vlaeymans, A. Coemans, W. Somers, R. Beets, L. Bogaerts) en 1 onthouding (P. Van Hoof)

Artikel 1
Met ingang van 1 september 2015 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019
wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven voor het parkeren van
motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren
toegelaten is en waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die
eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.
Artikel 2
De retributie wordt als volgt vastgesteld:

gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;

een forfaitair bedrag van 25,00 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze
die gratis is.
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar
aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel
27.1.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende het
Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer.
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.
Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het
parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig
van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig. De
bestuurder die het voertuig parkeert is, samen met de houder van de nummerplaat solidair
gehouden tot betaling van de retributie.
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die
toegelaten is door de verkeersborden, en is betaalbaar binnen de vijf dagen door
overschrijving op de rekening van de gemeente vermeld op de uitnodiging tot betalen van de
retributie. De uitnodiging tot betaling wordt aangebracht op de voorruit van het voertuig.
Artikel 4
Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig is geplaatst of in geval
de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst of
indien de gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft
verlaten, wordt de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2
bedoelde forfaitaire tarief.
Artikel 5
Bij gebrek aan betaling in der minne binnen de 10 dagen wordt er een herinnering gestuurd
waarbij de kosten van 5,00 euro voor de aanmaak van de verzending ten laste zijn van de
wanbetaler.
In geval van niet betaling binnen de 30 dagen zal er een aangetekend zenden verstuurd
worden waarbij de kosten van 10,00 euro voor de aanmaak van de verzending verhoogd met
de portkosten ten laste zijn van de wanbetaler.
Indien de retributie hierna nog niet voldaan is, worden de verschuldigde sommen
burgerrechtelijk ingevorderd waarbij de kosten ten laste zijn van de wanbetaler.
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