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8.

Gemeentelijke retributie op het betalend parkeren - goedkeuring

Tegenwoordig: Jean-Pierre Lamote: voorzitter;
Joachim Coens: burgemeester;
Eveline Van Quekelberghe, Christoph De Sutter, Bart Desutter, Rik Strubbe: schepenen;
Filip Babylon: schepen/voorzitter bijzonder comité sociale dienst;
Jos Millecam, Caroline Debbaut, Lut Fockedey, Frederik Noë, Rita Van Laecke, Jan Van Meirhaeghe, Eric Crul,
Geert Cherlet, Ann-Sofie Raman, Els Vanneste, Britta Roelants, Nathalie Degrande, Lut Anseeuw: raadsleden;
Kristof Schotsmans: algemeen directeur

Context
Voor het gebruik van bepaalde parkeerplaatsen wenst de stad een retributie op te leggen. Anderzijds
wensen we het parkeren op oplaadpunten voor elektrische wagens door wagens die hiervan geen gebruik
maken, te verhinderen. Het huidige reglement betreffende het vestigen van een retributie op het betalend
parkeren werd goedgekeurd in openbare zitting van de gemeenteraad van 28 november 2019. We
ontvingen vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur een aantal opmerkingen over het besluit, enerzijds
twee materiële fouten (verkeerde verwijzing naar een eerder genomen besluit en een gewijzigde
communicatie met toezicht) anderzijds een verkeerde toepassing van het decreet van 16 mei 2008
betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens. Niet de bestuurder maar wel de houder van de nummerplaat van het voertuig is de
retributie verschuldigd.

Juridische gronden
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens, zoals aangevuld bij decreet van 9 juli 2010.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het bijzonder op het artikel 40
§3, artikel 41 14°, artikel 286 §1 en artikel 330.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie over het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2019 betreffende het vestigen van een retributie op het
betalend parkeren.
De financiële toestand van de gemeente.

Huidige stap
Goedkeuring van het retributiereglement op het betalend parkeren.
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Besluit
Aangenomen met 16 stemmen voor (Jean-Pierre Lamote, Joachim Coens, Eveline Van Quekelberghe,
Christoph De Sutter, Bart Desutter, Rik Strubbe, Filip Babylon, Lut Fockedey, Frederik Noë, Rita Van Laecke,
Eric Crul, Geert Cherlet, Ann-Sofie Raman, Els Vanneste, Britta Roelants, Nathalie Degrande), 4 stemmen
tegen (Jos Millecam, Caroline Debbaut, Jan Van Meirhaeghe, Lut Anseeuw)
Artikel 1

Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van een motorvoertuig op de
plaatsen waar dat verboden is, behalve bij regelmatig gebruik van een parkeerautomaat.
Op plaatsen met parkeerautomaten, als bedoeld in artikel 27.3.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer (K.B. van 1/12/75) is de parkeertijd beperkt volgens één van de
hierna aangegeven gebruiksmodaliteiten van deze toestellen.

Artikel 2

De beperkte parkeertijd is iedere dag van toepassing van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur.
a) van 16 november tot en met 28 februari (bij schrikkeljaren tot en met 29 februari):
op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur.
b) van 1 maart tot en met 15 november : alle dagen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 4

Elke houder van een nummerplaat van een voertuig dat zonder andere tijdsbeperking verkiest te
parkeren, kan gedurende maximum 4,5 uren parkeren op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen,
tegen betaling van een retributie van 30,00 euro. Deze gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen
aangeduid als "tarief 1".
De retributie wordt betaald:
a.

Ofwel door het inbrengen van de nodige euro-muntstukken in de parkeerautomaat, ofwel door
het inbrengen van een elektronische betaalkaart en de afname van de nodige euro’s of
eurocenten, ofwel door het inbrengen van een magneetkaart die de retributie aanrekent in de
individuele parkeermeter.

b.

Ofwel, na eventuele voorafgaande registratie, door een betaalopdracht via sms/app, te
gebruiken volgens de gebruikershandleiding bij de parkeershop verkrijgbaar en aan de
parkeerautomaat in essentie aangegeven. Het betalen via sms/app genereert een zogeheten eticket (elektronisch of virtueel ticket). Tegelijk wordt de parkeertijd geregistreerd in een centrale
database als bijkomende controle.

c.

Ofwel door storting of overschrijving binnen de acht dagen, overeenkomstig de richtlijnen
vermeld op het bericht dat in dit geval door de parkeerwachter op het voertuig wordt
aangebracht;

Artikel 5

De houder van een kaart als inwoner kan zijn voertuig parkeren op de plaatsen en tijdens de
perioden waar dit volgens het politiereglement toegestaan wordt.

Artikel 6

De bewonerskaarten worden afgeleverd volgens de bepalingen opgenomen in het
gemeenteraadsbesluit van “Afleveren van bewonerskaarten”.
Voor een tweede bewonerskaart wordt een retributie aangerekend van 50,00 euro per kaart per
jaar met ingang van 1 november van het kalenderjaar en geldig tot 31 oktober van het
daaropvolgend kalenderjaar.
In afwijking van het voor afgaande lid wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 oktober
2020 een retributie aangerekend van 40,00 euro voor de tweede bewonerskaart.
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Artikel 7

In afwijking van artikel 4 bedraagt de retributie minimaal 0,30 euro voor de eerste schijf van
12 minuten of 1,50 euro per uur voor de bestuurders die opteren voor een korte parkeerduur.
Betaling daarvan geeft recht op een onafgebroken parkeertijd waarvan de duur beperkt
wordt tot 2,5 uur zoals aangeduid op de toestellen onder "tarief 2".

Artikel 8

Het parkeerticket, de bewonerskaart, de tweede bewonerskaart of de blauwe parkeerschijf
moet door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden aangebracht of
als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

Artikel 9

Elke houder van een nummerplaat van een voertuig dat parkeert op een parkeerplaats in een
zone voorzien voor bewonersparkeren en niet over een door de gemeente uitgereikte officiële
eerste of tweede bewonerskaart beschikt, betaalt een retributie van 30,00 euro. De
bewonerskaart moet volgens artikel 8 zichtbaar worden aangebracht.
De retributie wordt betaald door storting of overschrijving overeenkomstig de richtlijnen vermeld
op de betalingsuitnodiging die naar de woonplaats van de houder van de nummerplaat van het
voertuig wordt toegestuurd.

Artikel 10 Elke houder van een nummerplaat van een voertuig dat parkeert op een parkeerplaats in een
zone voorzien voor het parkeren met de parkeertijd geregeld overeenkomstig de signalisatie van
het kortparkeren en niet over een reglementair correcte parkeerschijf beschikt met de
aangegeven rechtsgeldige tijdsindicatie, betaalt een retributie van 30,00 euro. De blauwe
parkeerschijf moet volgens artikel 8 zichtbaar worden aangebracht.
De retributie wordt betaald door storting of overschrijving overeenkomstig de richtlijnen vermeld
op de betalingsuitnodiging die naar de woonplaats van de houder van de nummerplaat van het
voertuig wordt toegestuurd.
Artikel 11 Parkeerplaatsen in een zone voorzien voor het opladen van elektrische voertuigen mogen enkel
ingenomen worden door elektrische voertuigen voor de duur van 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, is een retributie verschuldigd van 60,00 euro.
De retributie wordt betaald door storting of overschrijving overeenkomstig de richtlijnen vermeld
op de betalingsuitnodiging die naar de houder van de nummerplaat van het voertuig wordt
toegestuurd.
Artikel 12 Overeenkomstig artikel 27.3.1. van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer moet het voertuig de parkeerplaats
verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd.
Artikel 13 De houder van de nummerplaat van het voertuig zal geen bezwaar kunnen indienen wanneer hij,
niettegenstaande het vereffenen van de retributie, toch niet mag parkeren om redenen vreemd
aan de wil van het bestuur of in geval van verplichte evacuatie van voertuigen bij politiebevel.
Artikel 14 Bij gebrek aan betaling van de retributie binnen de voorgeschreven termijn, wordt een
herinnering verzonden door de beheerder van de gegunde parkeerplaatsen met 2,50 euro
bijkomende kosten.
Bij uitblijven van een gevolg zal een 2de rappel volgen en zullen dossierkosten voor een bedrag
van 5,00 euro gevorderd worden ten laste van de persoon die de vergoeding verschuldigd is.
Vervolgens en steeds in het geval van niet betaling, zal het dossier voor invordering toegestuurd
worden aan de gerechtsdeurwaarder.
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De gerechtsdeurwaarder zal een aanmaningsbrief opsturen. De dossierkosten voor een bedrag
van 12,00 euro zullen gevorderd worden ten laste van de persoon die de vergoeding
verschuldigd is.
De gerechtsdeurwaarder zal de procedure verder zetten volgens de regels van het gemeen recht
via een grondige fase van invordering in der minne teneinde de invordering langs gerechtelijke
weg te vermijden.
In geval van niet betaling na de door de gerechtsdeurwaarder ondernomen pogingen in der
minne, zal deze laatste de invordering verder zetten via gerechtelijke weg.
De gedane onkosten, rechten en uitgaven in alle fasen van de invordering van de verschuldigde
bedragen zijn ten laste van de schuldenaar van de vergoeding en worden toegevoegd aan de
initiële tarieven (bedrag van de vergoeding en dossierkosten) te betalen door de schuldenaar.
Deze onkosten, rechten en uitgaven worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van
30/11/1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en
handelszaken en van het tarief van sommige toelagen.
Artikel 15 De gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2019 betreffende het vestigen van een retributie
op het betalend parkeren wordt opgeheven.

Namens de gemeenteraad
Kristof Schotsmans
algemeen directeur

Jean-Pierre Lamote
voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Kristof Schotsmans
algemeen directeur

Jean-Pierre Lamote
voorzitter
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