
Stad Blankenberge
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad
Zitting van 13 december 2022

Aanwezig:
Anneke Crevits, voorzitter;
Björn Prasse, burgemeester;
Jurgen Content, Patrick De Klerck, Kathy Kamoen, Patrick M.M. De Meulenaere, Mitch De Geest, 
Annie De Pauw, schepenen;
Philip Konings, Daphné Dumery, Sandy Buysschaert, Kathleen Haegeman, Michèle Pauwels, 
Norbert Wallaert, Nadia Cloetens, Dennis Monte, Sandra Storme, Jan De Soete, Jill Broos, 
Tom Adam, Patrick Dobbelaere, Kurt Decleer, Carl De Backer, Nick Verwimp, Fatima Oumimoun, 
gemeenteraadsleden;
Peter Verheyden, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Benny Herpoel, Mark Misson, gemeenteraadsleden

Financiën. Retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen en op prestaties 
uitgevoerd door derden.  Goedkeuring. Stemming.

Bevoegdheid, wetten en reglementen
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het bijzonder op het 
artikel 40 §3, artikel 41 14°, artikel 177, art. 286 §1 en artikel 330;

Hoofdstuk V/1 van het decreet van 16 mei 2008, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010 betreffende 
de invordering van de parkeerheffingen; 

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen betreffende verkeersveiligheid;

Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;

Ministerieel besluit van 7 mei 1999 en latere wijzigingen betreffende de parkeerkaart voor mensen met 
een handicap;

De aanvullende verkeersverordening houdende het invoeren van zones met beperkte parkeertijd 
(blauwe zone) en het invoeren van betalend parkeren;

Aanleiding en context
Het aangewezen is om langdurende parkeerfaciliteiten aan inwoners en niet-inwoners aan te bieden;

Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente brengen aanzienlijke 
kosten met zich mee;

De inning en opvolging van de facturen brengen administratiekosten met zich teweeg en nemen 
bijkomende arbeidsuren in beslag;

Het langdurig parkeren in de blauwe zones en de zones kort parkeren dient verder ontmoedigd te 
worden;

Er dient verder gestreefd te worden naar meer parkeerrotatie in het centrum om de lokale handel en 
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horeca te ondersteunen. 

Na evaluatie van het parkeerbeleid is het aangewezen om het huidig reglement op het parkeren van 
voertuigen bij te sturen;

Gelet op de huidige inflatie en de socio-economische situatie, worden enkele retributietarieven 
aangepast.

Verwijzingsdocumenten
Gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2022 waarbij een retributie geheven wordt op het parkeren van 
voertuigen en op de prestaties uitgevoerd door derden;

Financieel
Voor een goed bestuur is het noodzakelijk dat de nodige financiële middelen aanwezig zijn;

De financiële toestand van de gemeente.

Stemming
16 stemmen voor (Anneke Crevits, Björn Prasse, Jurgen Content, Patrick De Klerck, Kathy Kamoen, 
Patrick M.M. De Meulenaere, Mitch De Geest, Annie De Pauw, Philip Konings, Michèle Pauwels, Jill 
Broos, Tom Adam, Patrick Dobbelaere, Carl De Backer, Nick Verwimp, Fatima Oumimoun); 
4 stemmen tegen (Sandy Buysschaert, Norbert Wallaert, Sandra Storme, Jan De Soete); 
5 onthoudingen (Daphné Dumery, Kathleen Haegeman, Nadia Cloetens, Dennis Monte, Kurt Decleer)

Besluit

Artikel 1:

De gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2022 waarbij een retributie geheven wordt op het parkeren 
van voertuigen en op de prestaties uitgevoerd door derden wordt vanaf heden opgeheven.

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om vanaf heden een retributie te heffen op het parkeren van voertuigen en 
op de prestaties uitgevoerd door derden, waarvan de tekst luidt als volgt:

ARTIKEL I Vaststelling nieuw retributiereglement

Vanaf heden wordt het hierna vermelde retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen en 
op de prestaties uitgevoerd door derden vastgesteld:

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN 
VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR 

DERDEN 

1 RETRIBUTIE OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN 

Hoofdstuk 1 – Betalend Parkeren
1.1. Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. De bestuurder van het voertuig is 
solidair gehouden tot betaling van de retributie.

1.2. Plaats
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Op de plaatsen met parkeerautomaten, zoals bedoeld in artikel 27.3.1. van het koninklijk besluit van 1 
december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, is de parkeertijd 
beperkt volgens één van de hierna aangegeven gebruiksmodaliteiten van deze toestellen.

1.3. Periode
De beperkte parkeertijd is van toepassing van 9.00 uur tot 19.00 uur, van maandag tot en met zondag.

1.4. Tarief 1
De bestuurder, die zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren, kan tijdens de dag (van 9.00 uur 
tot 19.00 uur) gedurende maximum 10 uren parkeren op de onder artikel 1.2 bedoelde plaatsen, tegen 
betaling van een retributie van € 40,00 per dag. De gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen 
aangeduid als 'tarief 1'.

De retributie wordt betaald door overschrijving in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op de 
betalingsuitnodiging die op het voertuig wordt achtergelaten door de parkeerwachter van de door het 
Lokaal Bestuur Blankenberge aangestelde firma; na digitale controle via nummerplaatherkenning 
wordt de hierboven aangehaalde betalingsuitnodiging evenwel rechtstreeks per post bezorgd zonder 
dat er een betalingsuitnodiging op het voertuig wordt achtergelaten 

Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende betalende dag.

1.5. Tarief 2 
Indien de bestuurder niet kiest voor 'tarief 1' wordt de retributie als volgt vastgesteld:

1.5.1. Voor de bestuurder die opteert voor een parkeertijd van maximum 20 minuten: gratis, 
mits verplicht ticket.

1.5.2. Voor de bestuurder die opteert voor een beperkte parkeertijd:

o € 2,50 per uur in zowel de rode als in de oranje betalende zone. Betaling daarvan 
geeft recht op onafgebroken parkeertijd waarvan de duur beperkt wordt volgens de 
modaliteiten aangeduid op de toestellen onder 'tarief 2'.

o Door het inbrengen van de nodige muntstukken in de parkeerautomaat in 
overeenstemming met de instructies vermeld op de toestellen, en waarbij een geldig 
parkeerbiljet wordt verkregen;

o Via betaalkaart in overeenstemming met de instructies vermeld op de toestellen, en 
waarbij een geldig parkeerbiljet wordt verkregen;

o Door het geven van een betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet met 
identificatie van het nummer van de dichtstbijzijnde parkeerautomaat van de 
tariefzone waar men parkeert en de nummerplaat van de wagen;

o Overdraagbaar naar de volgende dag.

1.6. Tarief 3 
In de oranje zone heeft de bestuurder de mogelijkheid te opteren voor een “dagticket” van € 7,50.

o Betaling daarvan geeft recht op onafgebroken parkeertijd waarvan de duur beperkt 
wordt volgens de modaliteiten aangeduid op de toestellen onder 'tarief 3'. 

o Door het inbrengen van de nodige muntstukken in de parkeerautomaat in 
overeenstemming met de instructies vermeld op de toestellen, en waarbij een 
geldig parkeerbiljet wordt verkregen;

o Via betaalkaart in overeenstemming met de instructies vermeld op de toestellen, 
en waarbij een geldig parkeerbiljet wordt verkregen;

o Door het geven van een betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet met 
identificatie van het nummer van de dichtstbijzijnde parkeerautomaat van de 
tariefzone waar men parkeert en de nummerplaat van de wagen;
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o Overdraagbaar naar de volgende dag.

1.7. Verlaten parkeerplaats
In overeenstemming met art. 27.3.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende het 
algemeen reglement houdende politie op het wegverkeer, moet het voertuig de parkeerplaats verlaten 
hebben uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd.

De houders van de kaart voor personen met een handicap bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, 
waarvan de kaart duidelijk zichtbaar op de binnenzijde van de voorruit of als er geen vooruit is, op het 
voorste gedeelte van het voertuig wordt aangebracht kan het voertuig zonder tijdsbeperking parkeren.

1.8. Abonnementen
1.8.1. Abonnement voor personen ingeschreven in het bevolkingsregister van Blankenberge 

en voor personen eigenaar of huurder op jaarbasis van een tweede verblijf in 
Blankenberge.

De bestuurder van een motorvoertuig, die in de zone betalend parkeren zonder andere tijdsbeperking 
(met uitzondering van de straten waar een tijdsbeperking van toepassing is) verkiest te parkeren, kan 
opteren voor een (digitaal) abonnement dat afgeleverd wordt tegen betaling van € 150,00.
In dit geval is geen bijkomende retributie verschuldigd.

Het (digitaal) abonnement geldt voor 1 jaar en is nummerplaat gebonden. De periode van 1 jaar gaat 
in op de dag dat het (digitaal) abonnement wordt afgeleverd. Het (digitaal) abonnement kan worden 
aangevraagd via het kantoor of online loket van de door het lokaal bestuur van Blankenberge 
aangestelde firma die het betalend parkeren beheert.

Voorwaarden tot het bekomen van een (digitaal) abonnement voor personen ingeschreven in het 
bevolkingsregister van Blankenberge en voor personen eigenaar of huurder op jaarbasis van een 
tweede verblijf in Blankenberge:

o Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge (=identiteitskaart met adres te 
Blankenberge;

o Eigenaar, huurder of gebruiker zijn van een private woongelegenheid in Blankenberge waarvoor 
door de eigenaar een tweede verblijfbelasting is verschuldigd.  De aanvrager dient een 
uitgereikte aanslagbiljet tweede verblijven van het lopende of vorig aanslagjaar voor te leggen. 
Huurders op jaarbasis van een tweede verblijf dienen een huurcontract voor te leggen. De 
Digitale parkeerkaart is beperkt tot één digitale parkeerkaart per private woongelegenheid 
waarvoor een tweede verblijfbelasting is verschuldigd.

o De wagen dient ingeschreven te zijn op hetzelfde adres als de aanvrager;
o Houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of het gebruiksrecht kunnen aantonen in 

geval van leasingwagens of bedrijfswagens;
o In geval van Lease- of Bedrijfswagen dient men het gebruiksrecht te kunnen aantonen. 

(voorleggen attest van de gebruikelijke chauffeur of de statuten van het bedrijf).

1.8.2. abonnement zorgverstrekkers
Onder zorgverstrekkers wordt verstaan personen die werken in georganiseerd verband in opdracht 
van die organisaties of individuele zorgverstrekkers die een zorgpraktijk hebben, die op basis om 
sociaal/medische redenen specifieke diensten van thuiszorg, mantelzorg en/of thuisverpleging 
verstrekken aan natuurlijke personen aan huis 

De houder van een (digitaal) abonnement zorgverstrekkers kan zonder enige tijdsbeperking parkeren 
in zowel de betalende als blauwe zones van de Stad Blankenberge (met uitzondering van de straten 
waar een tijdsbeperking van toepassing is.

Een (digitaal) abonnement zorgverstrekkers kan worden afgeleverd tegen betaling van € 125,00, geldt 
voor één jaar en is nummerplaat gebonden. De periode van 1 jaar gaat in op de dag dat het (digitaal) 
abonnement wordt afgeleverd. 

Het (digitaal) abonnement kan worden aangevraagd via het kantoor of het online loket van het door 
het lokaal bestuur van Blankenberge aangesteld parkeerbedrijf.

Ter staving moeten volgende documenten bij de aanvraag worden gevoegd of voorgelegd:
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 Kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
 Kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
 In geval van leasing- en/of bedrijfswagen: attest afgeleverd door de werkgever waaruit blijkt 

dat de gebruiker hoofdbestuurder is van het voertuig;
 Bewijs van erkenning door het RIZIV (door het Riziv erkende zorgverstrekker of organisatie) 

of bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuiszorgverstrekker 
of verklaring van de mutualiteit waaruit blijkt dat men mantelzorger is;

 Verklaring op eer dat de aanvrager om beroepsredenen huisbezoeken dient af te leggen op 
het grondgebied van de Stad Blankenberge.

1.8.3. werkabonnement 
(Digitale) werkabonnementen kunnen uitgereikt worden aan zowel de uitbater als de werknemer(s).

Voorwaarden tot het bekomen van een (digitaal) werkabonnement :

- Als werknemer: Werkzaam zijn in Blankenberge;
- Als uitbater: Vestigingsplaats in Blankenberge hebben. 

Tevens kunnen personen en/of instanties die op regelmatige basis opdrachten van het lokaal bestuur 
Blankenberge uitvoeren, een aanvraag indienen bij het lokaal bestuur tot het aankopen van een 
werkabonnement met vermelding van de nummerplaat van het voertuig of de voertuigen.

De houder van een (digitaal)“werkabonnement” kan zonder enige tijdsbeperking parkeren in zowel de 
betalende zones als de blauwe zones van de Stad Blankenberge (met uitzondering van de straten 
waar een tijdsbeperking van toepassing is);

Het (digitaal) werkabonnement is echter niet geldig:
 aan het dienstencentrum “De Bollaard” op de plaatsen voorbehouden voor bezoekers;
 aan het stadhuis op de plaatsen voorbehouden voor bezoekers;

Een (digitaal) werkabonnement van één jaar kan worden afgeleverd tegen betaling van € 150,00 en is 
nummerplaat gebonden. De periode van 1 jaar gaat in op de dag dat het (digitaal) abonnement wordt 
afgeleverd. 

Een (digitaal) werkabonnement van één maand kan worden afgeleverd tegen betaling van € 30,00 en 
is nummerplaat gebonden. De periode van 1 maand gaat in op de dag dat het (digitaal) abonnement 
wordt afgeleverd. 

Een (digitaal) werkabonnement kan worden aangevraagd via het kantoor of het online loket van de 
door het lokaal bestuur van Blankenberge aangestelde firma die het betalend parkeren beheert.

Ter staving moeten volgende documenten bij de aanvraag worden gevoegd of voorgelegd:

 Kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
 Kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
 In geval van leasing- en/of bedrijfswagen: attest afgeleverd door de werkgever waaruit blijkt 

dat de gebruiker hoofdbestuurder is van het voertuig;
 Als werknemer: Document van de werkgever dat de werkplaats in Blankenberge aantoont;
 Als uitbater: document dat aantoont dat betrokkene over een vestiging in Blankenberge 

beschikt.
 Als persoon of instantie die een opdracht uitvoert in opdracht van het lokaal bestuur: akkoord 

afgeleverd door het Lokaal Bestuur.

1.8.4. abonnement niet-inwoners
Onder niet-inwoners wordt verstaan ieder die niet voldoet aan de voorwaarden vermeld onder art. 
1.8.1, art. 1.8.2 en/of 1.8.3.

De houder van een (digitaal) abonnement niet-inwoners kan zonder enige tijdsbeperking parkeren in 
de oranje zones (randparkings) van de Stad Blankenberge. Het (digitaal) abonnement “niet-inwoner” is 
echter niet geldig in de betalende rode zones, noch in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones).

Een (digitaal) abonnement niet-inwoners kan worden afgeleverd tegen betaling van € 150,00, geldt 
voor één jaar en is nummerplaat gebonden. 
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De periode van 1 jaar gaat in op de dag dat het (digitaal) abonnement wordt afgeleverd. 

Het (digitaal) abonnement kan worden aangevraagd via het kantoor of het online loket van het door 
het lokaal bestuur van Blankenberge aangesteld parkeerbedrijf.

Zodra de houder van het digitaal parkeerabonnement niet langer voldoet aan de voorwaarden zoals 
bepaalt onder de artikels 1.8.1, art. 1.8.2 en/of 1.8.3 is deze parkeerkaart niet langer geldig.

1.9. Kortparkeren in zone betalend parkeren
In de hierna vernoemde straten is het “kort parkeren” van toepassing.

o Generaal Lemanstraat
o S. Vernieuwestraat
o Onderwijsstraat
o Koning Leopold III plein 
o Elisabethstraat
o Albertstraat
o Casinostraat

De maximum parkeerduur is beperkt tot 60 minuten. Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten 
hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur. 

Bij het niet voorleggen van het ticket of het overschrijden van de toegestane parkeertijd wordt een 
dagticket aangeboden van € 40,00.

De retributie wordt betaald door overschrijving in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op de 
betalingsuitnodiging die op het voertuig wordt achtergelaten door de parkeerwachter van de door het 
Lokaal Bestuur Blankenberge aangestelde firma; na digitale controle via nummerplaatherkenning 
wordt de hierboven aangehaalde betalingsuitnodiging evenwel rechtstreeks per post bezorgd zonder 
dat er een betalingsuitnodiging op het voertuig wordt achtergelaten 

De houders van een (digitaal) parkeerabonnement omschreven in artikel 1.8 kunnen in deze straten 
geen gebruik maken van hun (digitaal) abonnement tijdens de periode van het betalend parkeren.

1.10. Retributie door overschrijving
De bestuurder van een motorvoertuig zonder bewijs van betaling of zonder (digitaal)abonnement, 
wordt steeds geacht te kiezen voor "tarief 1”. De retributie wordt betaald door overschrijving in 
overeenstemming met de richtlijnen vermeld op de betalingsuitnodiging die op het voertuig wordt 
achtergelaten door de parkeerwachter van de door het Lokaal Bestuur Blankenberge aangestelde 
firma; na digitale controle via nummerplaatherkenning wordt de hierboven aangehaalde 
betalingsuitnodiging evenwel rechtstreeks per post bezorgd zonder dat er een betalingsuitnodiging op 
het voertuig wordt achtergelaten.

Een retributie conform tarief 1 is van toepassing:
1. Na het verstrijken van de parkeerduur zoals aangegeven op het parkeerticket;
2. Wanneer geen geldig parkeerticket kan worden aangetroffen of geregistreerd werd aan de 

parkeerautomaat : 
- volgens de ingenomen plaats en het geldend tarief ,
- en op datum/ tijdstip van het parkeren , 
- en tevens voor de noodzakelijk volledig correct ingegeven, en door de parkeerder 

bevestigde, officiële nummerplaat van de  wagen 
3. Wanneer geen geldig  (e-ticket) via sms / app parkeren ( mobiel parkeren ) werd betaald : 

- volgens de ingenomen plaats en het geldend tarief ,
- en op datum/ tijdstip van het parkeren , 
- en tevens voor de noodzakelijk volledig correct ingegeven, en door de parkeerder 

bevestigde, officiële nummerplaat van de  wagen”

Hoofdstuk 2 – Parkeren in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) 
1.11 retributie
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De retributie “tarief blauwe zone” is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 
en op de openbare weg met blauwe zonereglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer.

De retributie “blauwe zone” is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur is overschreden of 
wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd.

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

a) Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
b) Een forfaitair bedrag van € 40,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis 

is.
De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn 
voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 1.11.b. bepaalde 
forfaitaire bedrag.

Deze retributie dient betaald te worden binnen de acht dagen na ontvangst. De retributie wordt 
betaald door overschrijving in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op de betalingsuitnodiging 
die op het voertuig wordt achtergelaten door de parkeerwachter van de door het Lokaal Bestuur 
Blankenberge aangestelde firma; na digitale controle via nummerplaatherkenning wordt de hierboven 
aangehaalde betalingsuitnodiging evenwel rechtstreeks per post bezorgd zonder dat er een 
betalingsuitnodiging op het voertuig wordt achtergelaten.

1.12 gebruik parkeerschijf
Elke bestuurder die een auto parkeert in een zone met beperkte parkeertijd, moet op de binnenkant 
van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig een parkeerschijf 
aanbrengen, die overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van Verkeerswezen. De 
bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip van 
aankomst.

1.13 Maximum parkeerduur met parkeerschijf in blauwe zone
De maximum parkeerduur is beperkt tot 120 minuten. Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten 
hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur. Het is verboden onjuiste 
aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen op de schijf mogen niet gewijzigd 
worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.

1.14 Tijdstip gebruik parkeerschijf in blauwe zone
Het gebruik van de parkeerschijf is verplicht tussen 9.00 uur tot 18.00 uur, met uitzondering voor de 
houders van de speciale parkeerkaart voor gehandicapten bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Het gebruik van de parkeerschijf op de plaatsen voorbehouden voor bezoekers aan het stadhuis is 
verplicht tussen 07.30 uur en 18.00 van maandag tot en met vrijdag. 

1.15 Gebruik officiële parkeerkaart
De bepalingen opgenomen onder artikel 1.11, 1.12 en 1.13 zijn niet van toepassing voor bestuurders 
van een motorvoertuig die in het bezit zijn van een geldige (digitale) parkeerkaart, in overeenstemming 
met het ministerieel besluit van 9 januari 2007.

De afgeleverde (digitale) parkeerkaart is slechts geldig in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe 
zone) en op de openbare weg met blauwe zonereglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 
van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer.

De (digitale) parkeerkaart is aldus niet geldig:

o in de straten waar kort parkeren van toepassing is;
o in de straten waar betalend parkeren van toepassing is;
o aan het dienstencentrum “De Bollaard” op de plaatsen voorbehouden voor bezoekers;
o aan het stadhuis op de plaatsen voorbehouden voor bezoekers;

De afgeleverde (digitale) parkeerkaart geldt voor 1 jaar en is nummerplaat gebonden. De periode van 
12 maanden gaat in op de dag dat de officiële (digitale) parkeerkaart wordt afgeleverd. De (digitale) 
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kaart kan worden aangevraagd via het kantoor of online loket van de door het lokaal bestuur van 
Blankenberge aangestelde firma die het betalend parkeren beheert. 

De retributie is verschuldigd door de titularis van de (digitale) kaart en bedraagt: 
o Voor de eerste (digitale) parkeerkaart: € 0,00;
o Voor de tweede (digitale)parkeerkaart: € 75,00;
o Voor iedere bijkomende (digitale) parkeerkaart: € 125,00;

Er worden maximaal zes gemeentelijke (digitale) parkeerkaarten uitgereikt per woonentiteit;

Voorwaarden tot het bekomen van bovenstaande (digitale) parkeerkaart:

o Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge (=identiteitskaart met adres te 
Blankenberge;

o Eigenaar, huurder of gebruiker zijn van een private woongelegenheid in Blankenberge waarvoor 
door de eigenaar een tweede verblijfbelasting is verschuldigd.  De aanvrager dient een 
uitgereikte aanslagbiljet tweede verblijven van het lopende of vorig aanslagjaar voor te leggen. 
Huurders op jaarbasis van een tweede verblijf dienen een huurcontract voor te leggen. De 
Digitale parkeerkaart is beperkt tot één digitale parkeerkaart per private woongelegenheid 
waarvoor een tweede verblijfbelasting is verschuldigd.

o De wagen dient ingeschreven te zijn op hetzelfde adres als de aanvrager;
o Houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of het gebruiksrecht kunnen aantonen in 

geval van leasingwagens of bedrijfswagens (voorleggen attest van de gebruikelijke chauffeur of 
de statuten van het bedrijf).

Zodra de houder van de digitale parkeerkaart niet langer voldoet aan deze voorwaarden is de officiële 
(digitale) parkeerkaart niet langer geldig.

1.16 Gebruik digitale parkeervergunning voor bezoekers
De bepalingen opgenomen onder artikel 1.11, 1.12 en 1.13 zijn niet van toepassing voor bestuurders 
van een motorvoertuig die in het bezit zijn van een digitale parkeervergunning voor bezoekers.

De afgeleverde digitale parkeervergunning voor bezoekers bevat 10 parkeerbeurten die telkens recht 
geven op een dag parkeren, kan enkel en slechts beperkt in aantal door bestuurders-inwoners of 
tweedeverblijvers van de stad Blankenberge worden aangevraagd, en is slechts geldig in de zone met 
beperkte parkeertijd (blauwe zone) en op de openbare weg met blauwe zonereglementering zoals 
bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

De digitale parkeervergunning voor bezoekers is aldus niet geldig:

• in de straten waar kort parkeren van toepassing is;

• in de straten waar betalend parkeren van toepassing is;

• aan het dienstencentrum “De Bollaard” op de plaatsen voorbehouden voor bezoekers;

• aan het stadhuis op de plaatsen voorbehouden voor bezoekers;

De digitale parkeervergunning voor bezoekers kan enkel en slechts beperkt in aantal door 
bestuurders-inwoners of tweedeverblijvers van de stad Blankenberge worden aangevraagd via het 
kantoor of online loket van de door het lokaal bestuur van Blankenberge aangestelde firma die het 
betalend parkeren beheert.

De retributie is verschuldigd door de titularis van de digitale parkeervergunning voor bezoekers en 
bedraagt:

•Voor de eerste bundel van 10 digitale parkeervergunningen voor bezoekers: € 0,00;

•Voor iedere bundel van maximaal 4 bundels van 10 digitale parkeervergunningen voor 
bezoekers per kalenderjaar: € 50,00;

Voorwaarden tot het bekomen van bovenstaande digitale parkeervergunning voor bezoekers:

• Elk gezin of huishouden zoals gedefinieerd in de algemene onderrichtingen betreffende het 
houden van het bevolkingsregister dat gedomicilieerd is in Blankenberge.

• Eigenaar, huurder of gebruiker zijn van een private woongelegenheid in Blankenberge en 
waarvoor door de eigenaar een tweede verblijfbelasting is verschuldigd. De aanvrager dient een 
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uitgereikte aanslagbiljet tweede verblijven van het lopende of vorig aanslagjaar voor te leggen. 
Huurders op jaarbasis van een tweede verblijf dienen een huurcontract voor te leggen.

• Een benodigde activatie van specifieke nummerplaten.

Zodra de houder niet langer voldoet aan deze voorwaarden is de digitale parkeervergunning voor 
bezoekers niet langer geldig.

De digitale bezoekersparkeerkaart wordt uitgereikt per verblijfs-/woonentiteit en de parkeerbeurt dient 
geregistreerd te worden voor de aanvang van de parkeersessie 

Hoofdstuk 3 – Voorbehouden parkeerplaatsen
1.17. Gebruikers voorbehouden parkeerplaatsen
Enkel bestuurders die in het bezit zijn van een door het Lokaal Bestuur Blankenberge afgeleverde 
parkeerkaart kunnen parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen zoals voorzien in artikel 27ter 
van de wegcode. De parkeerkaarten worden afgeleverd aan de personeelsleden van de lokale 
politiezone Blankenberge-Zuienkerke, aan de leden van het college van burgemeester en schepenen, 
de algemeen directeur, de voorzitter van de gemeenteraad, en aan de personeelsleden van het 
Lokaal Bestuur Blankenberge.

1.18 Gebruik parkeerkaart op voorbehouden parkeerplaatsen
De parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor het voertuig waarvan de nummerplaten erop 
aangeduid zijn en voor die straat (of gedeelte van straat) die op de kaart is aangeduid. De kaart moet 
duidelijk zichtbaar achter de voorruit geplaatst worden. 
Het gebruik van de parkeerkaart is alle dagen verplicht (24/7) voor de parkeerplaatsen in de 
Scarphoutdreef (kant park); 
Voor de parkeerplaatsen gelegen aan het J.F. Kennedyplein (kant stadhuis) is het gebruik van de 
parkeerkaart enkel van toepassing op werkdagen, zijnde van maandag tot en met vrijdag van 07.30 
uur tot 18.30 uur. Op zater-, zon- en feestdagen zijn deze parkeerplaatsen voor iedereen vrij 
toegankelijk;

1.19. Retributie bij gebruik voorbehouden parkeerplaatsen
Een forfaitair bedrag van € 50,00 per dag wordt aangerekend aan de bestuurder die een voertuig 
parkeert op een voorbehouden parkeerplaats zonder de parkeerkaart zoals omschreven onder art. 
1.17 duidelijk achter de voorruit te plaatsen.

Deze retributie dient betaald te worden binnen de acht dagen na ontvangst. De retributie wordt 
betaald door overschrijving in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op de betalingsuitnodiging 
die op het voertuig wordt achtergelaten door de parkeerwachter van de door het Lokaal Bestuur 
Blankenberge aangestelde firma; na digitale controle via nummerplaatherkenning wordt de hierboven 
aangehaalde betalingsuitnodiging evenwel rechtstreeks per post bezorgd zonder dat er een 
betalingsuitnodiging op het voertuig wordt achtergelaten.

Hoofdstuk 4– Parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen 
1.20. Retributie
De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen mogen enkel 
ingenomen worden door elektrische voertuigen voor de maximale duur van 4 uur voor het opladen van 
het voertuig. Ook bestuurders met een (digitaal) parkeerabonnement of houders van een speciale 
parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen deze voorbehouden parkeerplaatsen enkel 
innemen voor de duur van maximaal 4 uur voor het opladen van het voertuig.

Het met toezicht belast parkeerbedrijf zal nagaan of het voertuig aan het opladen is door te 
controleren of de stekker in het stopcontact zit.

Indien de stekker van het elektrisch voertuig niet in het stopcontact zit of de voorbehouden 
parkeerplaats door een niet-elektrisch voertuig wordt ingenomen of de inname van de plaats door een 
opladend elektrisch voertuig langer dan 4 uur duurt, is door de bestuurder van het voertuig een 
retributie verschuldigd conform de volgende modaliteiten:
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 Een forfaitair bedrag van € 50 per dag;
 Van toepassing 24 uur op 24, ook op zon- en feestdagen.
 Deze retributie dient betaald te worden binnen de acht dagen na ontvangst. De retributie 

wordt betaald door overschrijving in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op de 
betalingsuitnodiging die op het voertuig wordt achtergelaten door de parkeerwachter van de 
door het Lokaal Bestuur Blankenberge aangestelde firma; na digitale controle via 
nummerplaatherkenning wordt de hierboven aangehaalde betalingsuitnodiging evenwel 
rechtstreeks per post bezorgd zonder dat er een betalingsuitnodiging op het voertuig wordt 
achtergelaten.

De opvolging van deze bepalingen ligt in handen van de door het Lokaal Bestuur Blankenberge 
aangestelde firma die het betalend parkeren beheert.

Hoofdstuk 5– Parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap 
1.21. Doelgroep
De houders van de kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975, 
houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

1.22. Gebruik
De houders van speciale parkeerkaart voor personen met een handicap waarvan de desbetreffende 
kaart duidelijk zichtbaar op de binnenzijde van de voorruit of als er geen voorruit is, op het voorste 
gedeelte van het voertuig wordt aangebracht kan het voertuig zonder tijdsbeperking parkeren.

 In de blauwe zone;
 In de zone betalend parkeren;
 Op de parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap zoals beschreven in 

art. 27 bis van de wegcode.

Het zonder tijdsbeperking parkeren geldt echter niet voor de voorbehouden parkeerplaatsen, zoals 
omschreven in artikel 1.17.

1.23. Retributie 
De bepalingen van art. 1.19 zijn eveneens van toepassing voor de houders van de speciale 
parkeerkaart voor gehandicapten bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 
1975, houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

Hoofdstuk 6– ALGEMENE BEPALINGEN 
1.24. Vrijstellingen
Van retributies zijn vrijgesteld:

a. De motorvoertuigen van personeelsleden van het Lokaal Bestuur Blankenberge aangeduid 
door het College van Burgemeester en Schepenen (ambtelijke vrijstellingen);

b. De dienstvoertuigen van het Lokaal Bestuur Blankenberge;

c. De dienstvoertuigen van politiezone Blankenberge-Zuienkerke en Hulpverleningszone 1 West-
Vlaanderen;

d. De herkenbare dienstvoertuigen van de Federale, Vlaamse of Provinciale overheid mits 
voorafgaande aanvraag bij het Lokaal Bestuur;

e. De herkenbare dienstvoertuigen van de nutsmaatschappijen;

f. De motorvoertuigen van houders van een erkenningskaart voor personen met een handicap 
bedoeld in artikel 27.4.3 van het K.B. van 1 december 1975, houdende het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer, op voorwaarde dat de kaart zichtbaar en volledig 
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leesbaar achter de voorruit van het geparkeerde voertuig wordt voorgelegd. De vrijstelling 
geldt echter niet voor de voorbehouden parkeerplaatsen en waar het kortparkeren van 
toepassing is in de betalende zone. In de zone waar het kortparkeren van toepassing is blijft 
de vrijstelling enkel van toepassing op de parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met 
een handicap, zoals beschreven in art. 27bis van de wegcode, en dit voor personen met een 
handicap bedoeld in artikel 27.4.3 van het K.B. van 1 december 1975, houdende het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, op voorwaarde dat de kaart zichtbaar 
en volledig leesbaar achter de voorruit van het geparkeerde voertuig wordt voorgelegd;

g. De motorvoertuigen geparkeerd voor de inrij van eigendommen waarvan het 
inschrijvingsteken van het geparkeerde voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht;

h. De motorvoertuigen geparkeerd op parkeerplaatsen die toegewezen worden door de politie en 
waarbij de motorvoertuigen voorzien zijn van een door de politie afgeleverde parkeerkaart.

1.25. Procedure bij niet-betaling
Bij niet-betaling van de retributie binnen de gestelde termijn van 8 dagen worden aan de schuldenaar 
van de retributie bijkomende kosten aangerekend:

- voor het versturen van een eerste gewone herinneringsbrief: ·€ 2,50;
- voor het versturen van een tweede gewone herinneringsbrief: € 2,50;
- voor de verzending van een derde gewone herinneringsbrief vanwege advocaat: ·€ 

10,00;
- verzending van een vierde minnelijke herinneringsbrief vanwege een deurwaarder, 

vermeerderd met de wettelijk bepaalde tarieven voor het verzenden van een 
schuldvordering waaronder - zonder limitatief te zijn -, het tarief  burgerlijke en 
handelszaken KB 30.11.1976 wordt gehanteerd voor de eventuele minnelijke fase 
(aanmaning met dreiging – inlichting – postzegel - kwijtings- en inningsrecht);

- Bij gebreke aan betaling zal overgegaan worden tot dagvaarding voor de bevoegde 
rechtbank, waarbij de wettelijke kosten worden aangerekend (gerechtelijke fase).

2 RETRIBUTIE OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN

2.1. Tarief
De retributie op de inning van de factuurkosten voor het takelen van foutgeparkeerde voertuigen wordt 
vastgesteld op € 50,00 per te innen factuur.

2.2. Retributieplichtige
De factuur en de administratiekosten zijn verschuldigd door de houder van de nummerplaat. De 
bestuurder van het foutgeparkeerde voertuig is solidair gehouden tot betaling van de factuur.

2.3. Bepalingen in verband met de invordering van de retributie en geschillen
2.3.1. Bij niet betaling van de takel- en de administratiekosten binnen de vijf dagen na kennisname van 

de betalingsmodaliteiten zijn de takel- en de administratiekosten verschuldigd binnen de maand 
na ontvangst van het betalingsbericht of factuur.

2.3.2. Indien de factuur onderhevig is aan de btw, zijn de vermelde bedragen in het reglement inclusief 
btw.

2.3.3. De kosten voor het verzenden van laatste aanmaningen, aangetekende zendingen worden 
verhaald op diegenen die laattijdig de door hun verschuldigde factuur zoals bepaald onder artikel 
2.1 betalen en worden er ook in hunnen hoofde verwijlintresten aangerekend.

2.3.4. De kosten worden als volgt vastgesteld:
- voor de verzending van een eerste aanmaning: € 0,00;
- voor de verzending van een tweede aanmaning: € 15,00;

2.3.5. Bovendien wordt de wettelijke nalatigheidsintrest aangerekend vanaf de eerste maand volgend 
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op de vervalmaand waarin het verschuldigde bedrag, moest betaald zijn. Er is echter geen enkele 
intrest verschuldigd wanneer hij geen € 5,00 per maand bedraagt.

2.3.6. Bij gebrek aan vrijwillige betaling, wordt de factuur ingevorderd bij wijze van een burgerlijke 
rechtsvordering.

2.3.7.Klachten
Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten schriftelijk gemotiveerd worden binnen de 14 dagen 
na factuurdatum gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen.

2.3.8.Rechtsbevoegdheid
Indien geschillen of betwistingen mochten ontstaan tussen de partijen, zullen uitsluitend de 
rechtbanken van Brugge bevoegd zijn.

ARTIKEL II Definitief karakter

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens de gemeenteraad

(get) P. Verheyden
algemeen directeur

(get) A. Crevits
voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Blankenberge, 13/12/2022

Peter Verheyden
algemeen directeur

Anneke Crevits
voorzitter
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