RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VOOR KORTE DUUR IN LUMMEN

Juridische overwegingen

Artikel 173 van de Grondwet
15 juli 2005: het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42
22 februari 1965: de wet waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op
motorrijtuigen in te voeren
7 februari 2003: de wet houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid
22 december 2003: het KB tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de
algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer;
16 mei 2008: het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

Feitelijke overwegingen

Het aanleggen en reguleren van parkeermogelijkheden in het centrum van de gemeente is
noodzakelijk voor een goede doorstroming van het verkeer met het oog op een vlotte
mobiliteit in het centrum.

Besluit

Artikel 1
Met ingang van 2 januari 2017 wordt er een gemeentelijke retributie gevestigd op het
parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de
openbare weg waar een reglementering inzake het parkeren van korte duur van toepassing
is. De zone wordt afgebakend met een bord E9, eventueel aangevuld met een bord dat de
toegelaten parkeerduur preciseert en waarbij vermeld wordt dat het gebruik van de
parkeerschijf verplicht is.

Artikel 2

Het gebruik van de parkeerschijf is voorgeschreven van 9u tot 18u alle dagen behalve op
zaterdagen, zondagen, alle wettelijke feestdagen en 11 juli. Tenzij anders aangeduid op de
verkeersborden, bedraagt de maximum toegelaten parkeerduur twee uren. Op de
parkeerschijf zal de bestuurder de aanduiding van het uur of van het half uur volgend op de
aankomst, doen verschijnen.
De parkeerschijf dient zichtbaar aangebracht te worden achter de voorruit van het voertuig,
overeenkomstig artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.
Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit
is, op het voorste gedeelte van het voertuig is geplaatst of in geval de gebruiker bij gebruik
van de parkeerschijf de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst
of indien de gebruiker de aanduidingen van de parkeerschijf 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 hieronder vermelde forfait, brengt het parkeerbedrijf een uitnodiging
om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig.

Artikel 3

De retributie wordt als volgt vastgesteld:
●
●

gratis voor de maximaal toegelaten parkeerduur
een retributie van 25 euro per dag wanneer de maximum toegelaten parkeerduur
verstreken is of wanneer de parkeerschijf niet op het voertuig is aangebracht

Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig. De
retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is
door de verkeersborden, en is betaalbaar overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het
document dat op het voertuig werd achtergelaten door het parkeerbedrijf.

Artikel 5

De retributie is niet verschuldigd voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een
handicap. Deze speciale kaart, uitgereikt door een bevoegd organisme, moet zichtbaar
achter de voorruit van het voertuig worden geplaatst, of als er geen voorruit is, op het
voorste gedeelte van het voertuig. Het kaartnummer en de geldigheidsdatum diene
steeds zichtbaar te zijn.

Artikel 6

De bestuurders in het bezit van een  signalisatievergunning afgeleverd door het
gemeentebestuur, alsmede de bestuurders van de dienstvoertuigen van de politie, de
brandweer en de overige veiligheidsdiensten (in geval van dringende interventies) zijn
vrijgesteld van de retributie vermeld in artikel 3. Het gemeentebestuur kan in voorkomend
geval vragen om met het oog op bepaalde evenementen geen controle uit te voeren.

Artikel 7
Bij niet-betaling van de retributie binnen de voorgeschreven termijn onderneemt het
parkeerbedrijf de nodige stappen met het oog op invordering, indien nodig via gerechtelijke
weg.

