RETRIBUTIEREGLEMENT – PARKEERBELEID 2018-2020
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2018 en gepubliceerd op 2 mei 2018.
Artikel 1: – Opheffing bestaande aanvullend reglement:
Het bestaande aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende de
blauwe zone in de gemeente Kraainem, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19
december 2017, wordt opgeheven vanaf de invoering van het nieuwe aanvullend
reglement.
Artikel 2: – Geldigheid reglement:
Vanaf 9 februari 2018 tot en met 31 december 2020 wordt er ten voordele van de
gemeente Kraainem een retributie geheven op het parkeren op de parkeerplaatsen waar
de beperking van de parkeertijd geregeld is overeenkomstig artikel 27.1 – 27.3 van het
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, hierna genoemd de Wegcode.
Artikel 3: - Zones:
De retributie is van toepassing in 2 zones:
A)
De beperkte parkeertijd (blauwe zone):
De blauwe zone is geldig van maandag tot en met zaterdag, van 9 tot 16 uur, feestdagen
uitgezonderd.
De volgende straten liggen in de blauwe zone op basis van de geldende
politiereglementen:
-

Acaciasstraat
Baron Albert d’Huartlaan (tussen Koningin Astridlaan en de F. Vander Elststraat)
Berkenlaan (tussen Gouvernementsweg en Baron A. d’Huartlaan)
Bloemengaarde
Bloemenlaan (vanaf Koningin Astridlaan tot aan huisnummer 30 en vanaf
Oppemlaan tot de doodlopende straat(enkel links))
Bloemenweidelaan
Bommaertlaan
Bouvier-Washerstraat
Bremgaarde
Coppensoord
Cyclamenlaan
Esdoornenhof
Ferdinand Kinnenstraat (tussen Langestraat en huisnummer 28)
Grensstraat
Groenstraat (tussen J. Adantstraat en Grensstraat)
Grote Prijzenlaan (tussen Gouvernementsweg en Baron d’Huartlaan)
Hebronlaan (tussen Kapellelaan en Tereyckenlaan)
Hipocrateslaan (tussen Grensstraat en Cyclamenstraat)
Honnekinberg (huisnummer 68 en 70)
Jules Adantstraat (tussen Koningin Astridlaan en Wezembeeklaan en tussen
Wezembeeklaan en Groenstraat)
Kapellelaan (tussen Koning Boudewijnplein en Hebronlaan)
Koningin Astridlaan (tussen B. Albert d’Huartlaan en huisnummer 453/478 en
tussen Oppemlaan en Koning Boudewijnplein)
-

Korenbloemenstraat
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-

Kraainemlaan
Meiklokjeslaan
Langestraat (tussen F. Kinnenstraat en Koningin Astridlaan, parkeren kant S-P-W)
Oppemlaan (tussen Bloemenlaan en Koningin Astridlaan)
Pachthoevestraat
Petuniaslaan
Potaardegaarde
Potaardestraat (tussen Woudlaan/Hazelnotenlarenweg en Koningin Astridlaan)
Prinsendal (tussen Koningin Astridlaan en Hertenlaan)
Rode Beukenlaan
Seringenstraat
Sint-Trojanoord
Tereyckenlaan
Tulpenstraat
Frans Vander Elststraat (tussen Baron d’Huartlaan en Pachthoevestraat)
Wezembeeklaan (tussen Grensstraat en het nieuwe gebouw Delhaize en
huisnummer 155)
Woudlaan

B)
De betalende zone:
De betalende zone is geldig van maandag tot en met zaterdag, van 9 tot 13 uur en van
14 tot 18 uur, feestdagen uitgezonderd.
De betalende zone is enkel geldig voor de inwoners van de betalende zone mits
parkeervrijstelling of voor de gebruikers van een parkeerautomaat.
De volgende straten liggen in de betalende zone op basis van de geldende
politiereglementen:
-

Langestraat (tussen Oppemlaan en Ferdinand Kinnenstraat en tussen
Potaardestraat en de Oppemlaan (parkeren kant S-P-W))
Oppemlaan, tussen Langestraat en Koningin Astridlaan
Potaardestraat, tussen Langestraat en Koningin Astridlaan
Koningin Astridlaan ( tussen Oppemlaan en huisnummers 453/478)
Frans Vander Elststraat (tussen Potaardestraat en Pachthoevestraat, parkeren
kant S-P-W)
Artikel 4: – Geldigheid vrijstellingskaarten:

De geldigheidsduur van de bewoners-en parkeerkaarten bedraagt 1 jaar vanaf de
uitreikdatum.
Artikel 5: – Retributie:
De retributie wordt als volgt vastgelegd:
Bewoners-en parkeerkaarten in de blauwe en betalende zone:
• Voor het parkeren door bewoners van de blauwe zone en houder van een geldig bij het
DIV ingeschreven voertuig, een onbeperkt aantal bewonerskaarten per gezin:
- 10€ per jaar voor het eerste bewonersvoertuig, niet geldig in de betalende zone
- 50€ per jaar voor de tweede of volgende bewonersvoertuigen, niet geldig in de
betalende zone
• Voor het parkeren door bewoners van de betalende zone en houder van een geldig bij
het DIV ingeschreven voertuig, een onbeperkt aantal bewonerskaarten per gezin:
- 10€ per jaar voor het eerste bewonersvoertuig, geldig in de betalende en blauwe zone
- 50€ per jaar voor de tweede en volgende bewonersvoertuigen, geldig in de betalende
en blauwe zone
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• Voor het parkeren door bewoners van Kraainem die niet onder de blauwe en de
betalende zone vallen en houder zijn van een geldig bij het DIV ingeschreven voertuig,
een onbeperkt aantal parkeerkaarten per gezin:
- 35€ per jaar voor het eerste bewonersvoertuig, niet geldig in de betalende zone
- 50€ per jaar voor de tweede of volgende bewonersvoertuigen, niet geldig in de
betalende zone
• Blauwe zone:
In de blauwe zone wordt de retributie van 35€ per dag als volgt vastgesteld:
◦
afwezigheid van de geldige vrijstellingskaart
◦
afwezigheid van een parkeerschijf
◦
aanbrengen van meerde parkeerschijven
◦
overschrijding van de toegelaten parkeerduur (2uur)
◦
foutief gebruik van de parkeerschijf
◦
model van de parkeerschijf niet conform aan het model vastgesteld door de
Minister van Verkeer
• Betalende zone:
In de betalende zone wordt de retributie van 35€ per dag als volgt vastgesteld:
◦
afwezigheid van de geldige vrijstellingskaart
◦
niet-betaling aan de parkeerautomaat
◦
overschrijding van de betaalde parkeerduur
◦
gebruik van meerdere gratis tickets voor dezelfde parkeerplaats
Volgende tarieven zijn van toepassing voor het gebruik van parkeerautomaten:
Duur
Prijs
0u 30
0,00€
1u 00
1,00€
1u 30
2,00€
2u 00
3,00€
3u 00
4,50€
4u 00
6,00€
per bijkomend uur
1,50€
Artikel 6: - Uitzonderingen - Algemene bepalingen:
• Parkeren van voertuigen van ondernemingen (werken op werven), niet gedomicilieerd
in Kraainem, is enkel geldig in de blauwe zone voor een periode van 3 maanden: 100€
per voertuig
• Parkeren van voertuigen van inwoners niet gedomicilieerd in Kraainem, houder van een
voertuig en werkzaam in de blauwe zone of betalende zone:
100€ per voertuig/per jaar
• Vrijstellingskaarten voor:
◦
De eigenaars van een RIZIV-nummer
◦
Gemeentevoertuigen en voertuigen van het OCMW
◦
Personen met een gehandicaptenkaart. Het statuut van “persoon met
een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het aanbrengen
van de gehandicaptenkaart op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig,
met een duidelijk leesbare einddatum
• In het geval van tijdelijke wegenwerken en andere gevallen van overmacht, die de
uitvoering van dit reglement feitelijk verhinderen, is het college bevoegd om deze
gevallen individueel gemotiveerd te bepalen, uiteraard binnen de grenzen van het
algemene debiteurenbeheer.
• De bewonerskaarten van de inwoners van de Langestraat, de F. Vander Elststraat en de
Grensstraat van de gemeenten Kraainem en Sint-Pieters-Woluwe zijn geldig op het
grondgebied van beide gemeenten.
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• De bewonerskaarten van de inwoners van de Bloemenlaan, de Woudlaan en de Rode
Beukenlaan van de gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn geldig op het
grondgebied van beide gemeenten.
• Voor het afleveren van een gemeentelijke bewoners-of parkeerkaart voor
vervangwagens en huurwagens wordt een retributie van 5 euro aangerekend indien de
houder reeds in het bezit is van een bewoners-of parkeerkaart
• Ingeval van verlies van parkeerkaart 5€
• Ingeval van niet-betaling van de retributie binnen de vooropgestelde tien dagen, wordt
een aanmaningsprocedure opgestart.
De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen ten
laste van de schuldenaar van de retributie. De kosten worden als volgt vastgelegd:
◦
Verzending van een eerste aanmaning : 5€
◦
Verzending van een tweede (aangetekende) aanmaning: 10€
◦
Verzending van een derde (aangetekende) aanmaning: tarief voor het verzenden
van een aangetekende schuldvordering cfr. de gekozen procedure
(advocaat/deurwaarder/incassobureau…)
Artikel 7: - Aanbesteding:
Deze retributie zal worden geïnd via een aan te besteden concessie die alle waarborgen
geeft inzake de uitoefening van een openbare dienst.
Artikel 8: – DIV - wegcode:
Het tarief voor een bewoners-of parkeerkaart kan enkel toegepast worden indien het
voertuig ingeschreven is bij de Belgische DIV, welke recht geeft op een
inschrijvingsbewijs en een Belgische nummerplaat (zie website “Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer).
Er zijn enkele uitzonderingen op bovenvermelde regel:
Men werkt voor een buitenlandse werkgever en het voertuig is ingeschreven in het
buitenland onder de naam van de werkgever.
Men werkt als ambtenaar voor een internationale instelling in een andere EU-lidstaat en
het voertuig is ingeschreven in het buitenland. In dat geval moet een accreditatiekaart
van de werkgever voorgelegd kunnen worden.
De Belgische Wegcode voorziet in artikel 25.1.3° dat er geen bewonerskaart nodig is
indien de nummerplaat vermeld staat op de garagepoort.
Artikel 9: - Inning:
De concessiehouder staat in voor de praktische uitwerking van de, overeenkomstig
artikel 94 van het gemeentedecreet aan de financieel beheerder, toegekende
bevoegdheden en handelt wat de inning betreft conform zijn instructies.
Artikel 10: – Wettelijke bepalingen concessiehouder:
De concessiehouder dient zich, wat de bezwaren tegen de inning betreft, inzonderheid te
houden aan de wettelijke bepalingen inzake gelijke behandeling en niet discriminatie,
politiewetgeving, privacywetgeving, tegensprekelijkheid en openbaarheid van bestuur,
motiveringsplicht en taalwetgeving.

Artikel 11: – Statuut bewoner:

4

Het statuut van inwoner wordt vastgesteld en gecontroleerd door de concessiehouder
binnen de controle uitgeoefend op die concessiehouder op basis van artikel 94 van het
gemeentedecreet.
Artikel 12: - Bezwaarschrift:
Bezwaarschriften dienen te worden ingediend bij de concessiehouder.
De onderzoeksvoorwaarden van dit bezwaarschrift (op straffe van nietigheid) zijn de
volgende:
•
Het bezwaarschrift gedateerd en ondertekend indienen binnen de maand (30
dagen) die volgt op het aanbrengen van de retributie.
•
In het bezwaarschrift moeten de namen, de hoedanigheid, het adres of de
maatschappij van de retributieplichtige, het voorwerp van de klacht en een beschrijving
van de feiten en middelen vermeld worden.
•
De indiening van het bezwaarschrift ontslaat de bezwaarindiener niet van de
betaling van de retributie binnen de gestelde termijn.
Artikel 13: - Provincie:
Deze beslissing wordt in overeenstemming met artikel 253§1,3e lid binnen de twintig
dagen naar de provinciegouverneur verzonden.
De gemachtigde ambtenaar
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