Retributie op betalend parkeren
-

-

-

Gelet op het gemeentedecreet, onder meer artikel 42 §3;
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op
motorvoertuigen in te voeren;
Gelet op de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, en het
Koninklijk Besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de
algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het ministrieel besluit van 29 juli 1991 waarbij de personen worden aangewezen die de speciale
parkeerkaart voor gehandicapten kunnen bekomen alsook de ministeries die bevoegd zijn om deze kaart
uit te reiken en waarbij het model ervan alsmede de modaliteiten van afgifte, intrekking en gebruik worden
bepaald en het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap;
Overwegende dat de verhoging van de parkeermogelijkheden ook nieuwe mogelijkheden vereist voor de
controle op de beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen;
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente
aanzienlijke lasten met zich meebrengen;
Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de
plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar
het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten verplicht is. De retributie geldt per parkeerplaats en voor de
duur aangeduid op de parkeerautomaat.
Art. 2
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Voor het parkeren van alle gebruikers van een motorvoertuig:
Tarief 2:
· Voor een parkeertijd van maximum 30 minuten: gratis
· Voor een parkeertijd van meer dan 30 minuten tot maximum 2 uren: 0,50 euro per half uur
De tarieven zijn van toepassing van 9 uur tot 18 uur (met uitzondering van zondagen, wettelijke en decretale
feestdagen).
Tarief 1:
De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor het forfaitair stelsel te kiezen: 15 euro per dag.

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de
voorruit van het voertuig:
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· het ticket dat de parkeerautomaat afprint voor 30 minuten gratis parkeertijd
· het ticket dat de parkeerautomaat afprint na betaling van bovenvermelde retributie
De voertuigen die belast werden overeenkomstig het belastingreglement op de inname van het openbaar
domein bij bouwwerken en verbouwingswerken worden niet aangesproken in onderhavig reglement.
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 29 juli 1991 en het ministerieel besluit van 7 mei 1999. De personen die houder
zijn van deze speciale parkeerkaart en zich parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen zijn vrij van
betalend parkeren.
Art. 3
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. De retributie is verschuldigd
zodra het voertuig geparkeerd is, en is betaalbaar:
·
·

door het insteken in het apparaat van muntstukken of het ontwaarden van de elektronische betaalkaart,
op de wijze aangeduid op de parkeerautomaat
door elke andere vorm van betaling overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het document dat op het
voertuig werd achtergelaten door de concessionaris, deze laatste mogelijkheid wordt enkel
aangeboden wanneer geopteerd wordt voor de toepassing van het forfaitair tarief.

Art. 4
De gebruiker van een motorvoertuig die het ticket van de parkeerautomaat, bekomen na betaling van de in
artikel 2 bedoelde retributie (tarief 2) niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst, wordt steeds
geacht te kiezen voor het in artikel 2 bedoelde forfaitaire (tarief 1).
Art. 5
Bij niet-betaling van de retributie binnen de gestelde termijn zal de gemeente of de concessiehouder een rappel
sturen waarvoor de postzegelkosten van een genormaliseerde brief worden gevorderd ten laste van de
debiteur.
Voor het versturen van een hiernavolgende, aangetekende herinneringsbrief worden de kosten van een
aangetekende zending aangerekend ten laste van de debiteur.
Bij gebrek aan betaling na de aangetekende herinneringsbrief zal de retributie + hogervermelde kosten worden
ingevorderd volgens de burgerrechtelijke procedures.
Art. 6
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.

Pagina 2/2

