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Gemeentebelastingen - retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone aanpassing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 20L7, artikel 40;

Gelet op het decreet van

9 juli 2010

houdende de invordering van parkeerheffingen door

parkeerbed rijven;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere
wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 waarbij de personen die bewonerskaarten
kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart,uit te reiken, worden aangewezen
en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en voor gebruik worden
bepaald;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2015 houdende aanpassing van artikel 2 en 3 van
het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2020 houdende aanpassing van artikel B van het
retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad;

Feiten en context
Overwegende dat het aangewezen is artikel 6 en 7 van het retributiereglement op het parkeren in
een blauwe zone af te stemmen op de bepalingen vastgesteld in artikel B en 9 van het
retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad zodat voor het verzenden van
r herinneringsbrieven hetzelfde tarief wordt aangerekend en zodat in artikel 7 van het
retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone naar de nieuwe regelgeving van het
decreet lokaal bestuur van 22 december 2OI7 verwezen wordt'

Financiële gevolgen
Overwegende dat de ontvangsten geïnd worden in het budget op de algemene rekening7024OO5
van het beleidsitem 002000 en de actie t/3/4, "we gaan samenwerken met de private sector om
het parkeerbeleid te optimaliseren";

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: artikel 6 en7 van het
retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone af te stemmen op de bepalingen
vastgesteld in artikel 8 en 9 van het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de
stad;

Besluit
met éénparigheid van stemmen
De gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2015 wordt vanaf de vijfde dag na de bekendmaking
opgeheven, Het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone wordt vanaf dan als volgt
vastgesteld :

Artikel

1

Er wordt ten voordele van de stad een 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 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, g2 van de wet van 25 juni 1993 en latere wijzigingen
betreffende de organisatie en uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten en de organisatie
van openbare markten.

Artikel

2

De retributie wordt als volgt vastgesteld :
gratis voor de maximale duur die toegelaten is overêenkomstig artikel 27.7.2 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen
een forfaitair bedrag van € 15,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is
€ 100,00 per jaar voor een parkeerabonnement waarmee van maandag tot vrijdag uitsluitend
kan geparkeerd wórden op de Abdijparking.

-

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen
achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.Lt van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen of door het zichtbaar aanbrengen
achter de voorruit van het voertuig van het parkeerabonnement.

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 7 mei 1999, gewijzigd door de ministeriële
besluiten van 26 september 2004 en 9 januari 2007.
Artikel

3

De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat en/of gebruiker van het voertuig.
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is
overeenkomstig artikel 27.L2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen
en is betaalbaar ofwel in speciën bij de concessionaris ofwel door storting of overschrijving op de
post/bankrekening van de concessionaris.

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 dát het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten, wordt
de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire
bed rag,

Bij toepassing van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire bedrag, brengt de aangestelde van de
gemeente een uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van
het voertuig.

Artikel 5
Op zondagen, wettelijke feestdagen en

11juli is geen retributie verschuldigd

Artikel 6
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt een herinneringsbrief met € 0,00 kosten ten laste van
de wanbetaler verstuurd.
Indien de betaling uitblijft zal een tweede herinnering met € 6,25 kosten als retributie op
administratieve prestaties ten laste van de wanbetaler verstuurd worden.
Indien de betaling uitblijft zal een laatste aanmaning met € 15,00 kosten als retributie op
administratieve prestaties ten laste van de wanbetaler verstuurd worden.

Artikel 7
Artikel I77 van het decreet lokaal bestuur biedt de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvordering,
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.
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De gedelegeerde ambtenaar,
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