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1.

Retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door
parkeerbedrijven;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen
per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen
met een handicap;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende
parkeerkaart;

de gemeentelijke

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2009 houdende retributieverordening
op het parkeren in een blauwe zone;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
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 dat er een steeds toenemende vraag is om een vrijstelling van deze retributie
te geven aan zorgverstrekkers en voor de dienstvoertuigen van de hulpdiensten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2009 houdende retributieverordening
op het parkeren in een blauwe zone wordt met ingang van 1 februari 2015 opgeheven.
Art. 2. Er wordt voor een periode met ingang van 1 februari 2015 tot en met
31 december 2019 een gemeentelijke retributie gevestigd op 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 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.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen
gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4 § 2 van de wet van 25 juni 1993
betreffende de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten.
Art. 3. De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
- Een forfaitair bedrag van € 15 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 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit
van 9 januari 2007.
Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door de gemeente
uitgereikte officiële bewonerskaart, overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007
zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig.
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 9 januari 2007.
Er wordt vrijstelling van deze retributie verleend aan de zorgverstrekkers en aan de
dienstvoertuigen van de hulpdiensten. Het statuut van “zorgverstrekkers” wordt beoordeeld
op het ogenblik van het parkeren door het aanbrengen van de zorgverstrekkerskaart,
uitgereikt door de lokale politie, op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig.
Art. 4. De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.
Indien de titularis niet gekend is, is de retributie verschuldigd door de gebruiker van het
voertuig. (aangepast n.a.v. schrijven Agentschap Binnenlands bestuur d.d. 06.03.2015)
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die
toegelaten is door de verkeersborden, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening
van de gemeente; deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden als de gebruiker
opteert voor de toepassing van het forfaitair tarief.

Art. 5. 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 3 bedoelde forfaitaire tarief.
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente
een uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het
voertuig.
Art. 6. Bij niet-betaling van de retributie binnen de gestelde termijn zal de gemeente of haar
concessiehouder een rappel sturen waarvoor de kosten ten bedrage van 2,50 euro worden
gevorderd ten laste van de debiteur.
Indien een tweede rappel noodzakelijk blijkt, zal bijkomend op de herinneringskost, een
administratieve kost ten bedrage van 3,75 euro worden gevorderd ten laste van de debiteur
van de retributie.
Vervolgens en nog steeds in het geval van niet-betaling zal de raadsman aangesteld door
de concessiehouder een aanmaning verzenden waarvoor 10,50 euro kosten worden
aangerekend ten laste van de debiteur van de retributie.
Tenslotte, als betaling uitblijft, wordt het dossier voor wat het betwist gedeelte betreft,
toevertrouwd aan een gerechtsdeurwaarder voor verdere inning.
De gerechtsdeurwaarder zet de invordering verder volgens de regels van het gemeen recht
door middel van het organiseren van een doorgedreven minnelijke invordering met als doel
om de invordering via gerechtelijke weg te vermijden. De kosten van deze minnelijke
invordering bedragen maximaal 25 euro en zijn ten laste van de debiteur.
Bij niet-betaling na de minnelijke pogingen, ondernomen door de gerechtsdeurwaarder, zal
deze laatste de invordering gerechtelijk verder zetten.
De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering van de
verschuldigde bedragen vallen ten laste van de debiteur van de retributie en zullen
toegevoegd worden aan het initieel verschuldigd bedrag (bedrag van de retributie en
administratieve kosten). Deze kosten, rechten en uitschotten worden berekend
overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de
akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van
sommige toelagen.
Voor wat het niet betwist gedeelte betreft, zal de retributie geïnd worden volgens de
modaliteiten voorzien in artikel 94 van het gemeentedecreet.

Art 7.

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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