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7. Retributiereglement - parkeren in blauwe zone en zones voor tijdsgelimiteerd parkeren - verlenging - 
goedkeuring

Aanleiding en context

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van het retributiereglement "Parkeren in blauwe zone of 

zones voor tijdsgelimiteerd parkeren" goed te keuren met ingang van de 5e dag na publicatie en eindigend op 31 
december 2025.

Motivering

Voorliggend reglement betreft de verlenging van het bestaande reglement "Retributie voor het parkeren in 
blauwe zone of zones voor tijdsgelimiteerd parkeren" zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 31 mei 
2018.

De noodzaak tot agendering wordt als volgt gemotiveerd:

Het voeren van een gemeentelijk parkeerbeleid via het handhaven van parkeerduurbeperkingen vereist controle 
en tarificatie onder de vorm van een voldoende hoge retributie.

De invoering van de retributie werd gekoppeld aan de concessie voor de openbare dienst voor de controle van 
de blauwe zone en de zones voor extra-kortparkeren op de openbare weg.



De concessie voor de openbare dienst voor de controle van de blauwe zone en de zones voor extra-kortparkeren 
op de openbare weg ging van start op 1 december 2018. Conform de concessieovereenkomst werd de 
overeenkomst, na het verstrijken van de aanvankelijke duurtijd van 3 jaar, stilzwijgend vernieuwd voor een 
nieuwe termijn van 1 jaar. Dergelijke verlenging kan maximaal 1 keer.

De retributie voor het parkeren in blauwe zone of zones voor tijdsgelimiteerd parkeren werd goedgekeurd voor 
de duur van 3 jaar vanaf de start van de concessie. Bijgevolg dient het retributiereglement betreffende parkeren 
in blauwe zone en zones voor tijdsgelimiteerd parkeren verlengd te worden. Er is geen nood aan het aanpassen 
van de bepalingen van deze retributie.

Conform artikel 41, tweede lid, 14° Decreet Lokaal Bestuur behoort het vaststellen van de machtiging tot het 
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad.

Er wordt voorgesteld om deze retributie los te koppelen van de concessie voor de openbare dienst voor de 
controle van de blauwe zone en de zones voor extra-kortparkeren en naar analogie met andere gemeentelijke 
reglementen deze retributie te verlengen tot 31 december 2025.

Het college van burgemeester en schepenen heeft voorliggend reglement besproken in zitting van 12 januari 
2022 en heeft de voorzitter van de gemeenteraad verzocht de goedkeuring van dit reglement te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraadszitting.

Juridische gronden

● Algemene basisbevoegdheid: Art. 41, tweede lid, 14° Decreet Lokaal Bestuur
● Andere:

○ Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid en zond zich daartoe te willen 
beperken de artikelen 10/1 en 10/2;

○ Het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg, ook aangeduid als de wegcode;

○ Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een 
handicap;

○ Het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de bewonerskaart.
○ Art. 286, 288, 330 Decreet Lokaal Bestuur

Financiën

De financiële impact van de beslissing is nog niet gekend.

BESLUIT

Eenparig goedgekeurd

Artikel 1

De gemeenteraad besluit voorliggend reglement als volgt goed te keuren:



RETRIBUTIEREGLEMENT PARKEREN IN BLAUWE ZONE EN ZONES VOOR TIJDSGELIMITEERD PARKEREN

Toepassingsgebied 

Art. 1. 
Er wordt een retributie gevestigd op het parkeren van motorvoertuigen, op de openbare weg of op het openbaar 
domein, waar een blauwe zone of een zone voor tijdsgelimiteerd parkeren voorzien is:

● Het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar een blauwe 
zone-reglement van toepassing is overeenkomstig artikel 27.1 en 27.2 van de wegcode.

● Het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én de parkeerduur 
beperkt is als volgt:

○ via het aanbrengen van een onderbord dat de parkeerduur beperkt, onderbord aangebracht 
onder een bord E9a tot E9h;

○ via het aanbrengen en een onderbord dat de maximale parkeerduur vermeldt, onderbord 
aangebracht onder een bord E1 en E3.

Onder de openbare weg verstaat men de wegen en hun voetpaden of nabijgelegen bermen die eigendom zijn 
van de gemeentelijke of gewestelijke overheden.

Onder met de openbare weg gelijkgestelde plaats verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg 
zoals vermeld in artikel 4, § 1 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante en kermisactiviteiten.

Heffingsplichtige

Art. 2. 
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het motorvoertuig. Indien deze niet gekend is, is de titularis 
van de nummerplaat van het voertuig de retributie verschuldigd.

Bedrag

Art. 3. 
De retributie is als volgt vastgesteld:

Het parkeren is gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden en mits het plaatsen van 
de parkeerschijf.

Het parkeren heeft aanleiding tot een ondeelbaar forfaitair bedrag van 25 euro per dag:
● voor elke periode die langer is dan deze die gratis is. De retributie is voor de ganse dag verschuldigd 

zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door de verkeersborden.
● in geval de parkeerschijf niet zichtbaar wordt geplaatst of de geplaatste schijf niet voldoet aan het door 

de Minister van Verkeerswezen bepaalde model. De retributie is voor de ganse dag verschuldigd door het 
voltrekken van bedoelde retributieplichtige feiten.

● in geval de gebruiker onjuiste aanduidingen op de schijf laat verschijnen of de aanduidingen wijzigt 
zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten. De retributie is voor de ganse dag verschuldigd 
door het voltrekken van bedoelde retributieplichtige feiten.



Vrijstelling van retributie 

Art. 4. 
Zijn niet aan de retributie onderworpen:

● de bewoners die de door de gemeente of zijn gemachtigde, uitgereikte officiële parkeerkaart voor 
bewoners, overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007, op het ogenblik van het parkeren 
zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig;

● de bewoners waarvoor de door de gemeente of zijn gemachtigde officieel uitgereikte parkeerkaart wordt 
vervangen door een elektronisch toezichtsysteem, zoals voorzien in artikel 1 van het ministerieel besluit 
van 9 januari 2007;

● de zorgverstrekkers die een parkeerkaart voor zorgverstrekkers plaatsen, afgeleverd door de gemeente 
Deerlijk of zijn gemachtigde, of een andere stad of gemeente;

● het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap. 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.

Bij gebreke van het aanbrengen van voormelde parkeerkaarten op voormelde wijze is het ondeelbaar forfaitair 
bedrag van 25 euro per dag van toepassing.

Wijze van vestiging van de retributie

Art. 5.
De controle en de inning dient te gebeuren overeenkomstig het bedingen van de concessie van openbare dienst.

In ieder geval echter wordt, indien bij controle wordt vastgesteld dat de retributie verschuldigd is, een uitnodiging 
om de retributie te betalen op de voorruit van het voertuig aangebracht.

Indien de retributie niet tijdig betaald wordt, gelden volgende aanmaningskosten:
● een eerste betalingsherinnering is kosteloos;
● bij een tweede betalingsherinnering wordt een aanmaningskost van 10 euro verschuldigd bovenop de 

retributie;
● bij een derde aanmaning wordt een aanmaningskost van 20 euro verschuldigd bovenop de retributie en de 

eerdere aanmaningskost van 10 euro.

Inwerkingtreding

Art. 6. 
Dit reglement treedt in werking de 5de dag na de bekendmaking van dit reglement en is geldig tot 31 december 
2025.

Artikel 2

Conform artikel 286, § 1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorliggend reglement bekendgemaakt via de 
webtoepassing van de gemeente.



Artikel 3

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeenteoverheid, op dezelfde dag als de 
bekendmaking zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, de toezichthoudende overheid op de hoogte van 
voormelde bekendmaking.

Artikel 4

Conform artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de bekendmaking, zoals bepaald in artikel 2 van dit 
besluit, ingeschreven in het daartoe bestemde register, dat bijgehouden wordt op de wijze bepaald door de 
Vlaamse Regering.

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Opgemaakt in Deerlijk op 28-01-2022

Hans Piepers Jo Tijtgat
Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad


