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Uittreksel uit het register van de
beraadslagingen van de gemeenteraad van de
gemeente Drogenbos
Openbare zitting van 78 maart 2027

Voorzitter;
Burgemeester;
Schepenen;
Raadsleden;

Tegenwoordig:
Philippe Queroles
Alexis Calmeyn
Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever en Marc Vettori
Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert,
Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere,
Frangois Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens
Sonja Dedoncker Algemeen directeur;

Onderwerp : Besluit. Retributiereglement blauwe zone. Goedkeuring.
De raad:

Juridische grond
Gelet op de gecoórdineerde Grondwet, inzonderheid artikel 17Og4;

Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd bij Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968, en latere wijzigingen;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2077, en latere wijzigingen;

Gelet op het Decreet 'Bestuursdecreet' van 7 december 2018 betreffende de
openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Decreet van 9 juli 2010, tot aanvulling van het decreet van 16 mei 2008,
houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven, en latere
wijzigingen;

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

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 december 2003 houdende vaststellingen van de
datum van inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende
bepalingen inzake verkeersveiligheid, en latere wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor
mensen met een handicap;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke
pa rkeerkaart;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente

Feiten en context
Overwegende dat de parkeerrotatie moet bevorderd worden over het gehele grondgebied
van Drogenbos;
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Overwegende dat er een blauwe zone-reglementering wordt ingevoerd over het gehele
grondgebied van Drogenbos, uitgezonderd de Broekweg;

Overwegende dat de invordering van de retributie gepaard gaat met kosten welke
gemaakt worden voor het verzenden van betalingsherinneringen en aangetekende
zend ingen;

Overwegende dat het billijk is om deze kosten op de nalatige debiteuren te verhalen;

Overwegende dat de blauwe zone-reglementering niet van toepassing is voor personen
met een handicap;

Overwegende dat er een reglement dient opgesteld te worden als wettelijke basis om een
retributie te kunnen heffen op het parkeren in de blauwe zone;

Overwegende dat de controle op het naleven van de blauwe zone-reglementering zal
gebeuren door een externe gespecialiseerde firma;

Overwegende dat er na 6 maanden een evaluatie zal uitgevoerd worden betreffende de
invoering van de blauwe zone;

Overwegende dat het voorgestelde reglement werd voorbereid in werkvergaderingen en
behandeld werd op de plenaire commissie dd. 3/03/2021'

Financiële gevolgen

Besluit

17 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc
Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert,
Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, Frangois Dussart,
Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

Artikel 1: Het besluit van de gemeenteraad dd. 10 december 2020 inzake het
retributiereglement blauwe zone t wordt ingetrokken.

Artikel2: Invoerennieuwretributiereqlement

Er wordt voor een termijn die ingaat op 03 mei 2021 en eindigt op 31 januari 2025 een
retributie geheven op het parkeren van een (motor)voertuig, hun aanhangwagens of hun
onderdelen op de plaatsen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de
openbare weg waar dat parkeren met beperkte parkeertijd is toegelaten volgens het
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de
politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (hierna: het
Verkeersreg lement).

Artikel 3: Definities

2

Exploitatiebudqet
Actie ACT - 33
Req istratiesleutel 7361 1000/0200-00
Bedraq Afhankelijk van geïnde retributies
Opmerkinqen
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. Openbare weg: de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom
zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden;

. Met een openbare weg gelijkgestelde plaats: de parkeerplaatsen gelegen op de
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4,9 2 van de wet van 25 juni 1993 betreffende
de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten;

. Blauwe zone: zone met een beperkte parkeertijd waar het gebruik van de
parkeerschijf verplicht is. Bijzondere voorwaarden zullen aangebracht worden op de
signalisatie, waarbij het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone in principe
voorgeschreven zal zijn van 08.00 tot 19,00 uur op werkdagen en van 08.00 tot 14.00
op een zaterdag.
Zon- en wettelijke feestdagen en 11 juli zijn uitgezonderd.
Voor de gehele blauwe zone geldt er een maximale parkeerduur van 3 uur, uitgezonderd
de Boomgaardwijk waar er een maximale parkeerduur van 2 uur zal gelden.
De Boomgaardwijk omvat de woningen gelegen langsheen de Steenweg op Ruisbroek, de
Vrijheidsstraat, de Weidenstraat, de Boomgaardstraat, de Paul Gilsonlaan en het
gedeelte van de Langestraat tussen Paul Gilsonlaan en de Verlengde Stallestraat.

Artikel 4 : Vestiging retributie blauwe zone

Er wordt ten voordele van de gemeente Drogenbos een retributie gevestigd:

$ 1. Voor het parkeren, op de openbare weg, van een (motor)voertuig tussen 08.00 uur
en 19.00 uur op plaatsen waar zulks, krachtens een politiereglementering toegelaten is;

52. Op de afgifte van bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten, waardoor het
mogelijk wordt de parkeerfaciliteiten te benutten, bedoeld in de artikel27.1.4 en 27.3.4
va n het Verkeersreg lement,

Artikel 5: Betaling retributie blauwe zone

De retributie is verschuldigd door:
$ 1. De titularis van de inschrijving van het voertuig bij de dienst voor inschrijving van de
voertuigen (D.I.V.), de houder van een proefritten- of handelaarsplaat op het voertuig
aangebracht, zijn samen met de bestuurder van het rijtuig solidair gehouden tot betaling
van deze retributie.

$2. De titularis van de uitgereikte kaart inzake artikel 3 5 2.

De bepalingen van artikel 67bis van de wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoórdineerd op 16 maart 1968 zijn van toepassing.

Artikel 6: Invoeren nieuw retributiereqlement

$ 1. Voor het parkeren van een (motor)voertuig in een "blauwe zone" (zone met
beperkte parkeertijd) in Drogenbos is het gebruik van een parkeerschijf verplicht,

De "blauwe zone" (zones met beperkte parkeertijd) in Drogenbos wordt voorzien op het
gehele grondgebied van Drogenbos, met uitzondering van de Broekweg.
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$ 2. De retributie:
r is gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden (3 uur
voor het volledige grondgebied van Drogenbos , en 2 uur voor de Boomgaardwijk zoals

omschreven in artikel 3);

. bedraagt een forfaitair tarief van 30,00 EUR per dag (08,00 tot 19.00 uur) voor
elke periode die langer is dan deze die toegestaan is volgens de verkeersborden (2 uur
en 3 uur).

De gebruiker van de parkeerplaats is verplicht zijn aankomsttijd aan te duiden op de
parkeerschijf en deze zichtbaar aan te brengen achter de voorruit van het voertuig of, als
er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig'

De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf foutief, niet of niet zichtbaar
achter de voorruit van zijn voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte
van het voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het artikel 5

$ 2 vermelde forfaitair tarief.

Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief, brengt de aangestelde door
de gemeente op de voorruit van het voertuig een uitnodiging aan om de retributie binnen
de vijf dagen te betalen , De betaling moet gebeuren via bankoverschrijving
overeenkomstig de modaliteiten vermeld op de uitnodiging tot betaling van de retributie.

Artikel 7: Parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische
voertuigen

$ 1. De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen
worden uitgerust met een oplaadpunt en mogen enkel worden ingenomen door
elektrische voertuigen voor zover het voertuig effectief opgeladen wordt. Het opladen zal
blijken uit het al dan niet aangesloten zijn van het voertuig op het oplaadpunt door
middel van de stekker,

Deze parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van het verkeersbord E9a waarop
het pictogram van de parkeerschijf wordt afgebeeld en aangevuld met een onderbord
waarop het symbool van een stekker is afgebeeld'

Indien de stekker van het voertuig niet in het stopcontact zit of de parkeerplaats door
een niet-elektrisch voertuig wordt ingenomen, wordt een retributie uitgeschreven zoals
beschreven bij het tweede punt van artikel 552.

Artikel B: Vrijstelling retributie blauwe zone

g 1. Het parkeren van elektrische voertuigen op de parkeerplaatsen die voorbehouden
zijn voor elektrische voertuigen is gratis tijdens het opladen van het elektrische voertuig.

S 2. Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is onbeperkt
in tijd.
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 of, als er geen
voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, van de kaart uitgereikt
overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999.
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$ 3. Houders van een tijdelijke parkeerkaart of van een geldig ingevulde
vrijstellingskaart, zijn vrijgesteld van de gevestigde retributie van onderhavig reglement
op voorwaarde dat deze kaart zichtbaar achter de voorruit van het voertuig wordt
aangebracht, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

$ 4. De gevallen van gebruik van de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld met de
openbare weg, die reeds aanleiding geven tot het heffen van een andere retributie of
belasting ten voordele van de gemeente, zijn vrijgesteld van de gevestigde retributie van
onderhavig reglement,

Artikel 9: Bewonerskaarten blauwe zone

$ 1. Bewonerskaarten worden afgeleverd aan personen gedomicilieerd in Drogenbos in
een straat waar de beperkte parkeertijd (blauwe zone) van kracht is.

Er zijn maximum drie bewonerskaarten per domicilie verkrijgbaar. Een vierde kaart kan
enkel en alleen maar worden aangevraagd en afgeleverd na een gemotiveerde beslissing
door het college van burgemeester en schepenen,

Deze bewonerskaarten zijn enkel geldig in de "blauwe zones" van Drogenbos waar
beperkte parkeertijd van maximaal 2 uur (Boomgaardwijk) en 3 uur (overig grondgebied
van Drogenbos) van toepassing is,

Bewonerskaarten worden aangekocht voor één jaar, vanaf uitreikdatum of indien
uitgereikt het eerste jaar vóór de inwerkingtreding van het reglement, vanaf de datum
van inwerkingtreding.

Voor de aankoop van een eerste bewonerskaart per domicilie wordt 15,00 EUR per jaar
aangerekend.
Voor de aankoop van een tweede bewonerskaart per domicilie wordt 75,00 EUR per jaar
aangerekend.
Voor de aankoop van een derde bewonerskaart per domicilie wordt 150,00 EUR per jaar
aangerekend.
Voor de aankoop van de vierde bewonerskaart, na uitdrukkelijke en gemotiveerde
toestemming van het college van burgemeester en schepenen, wordt 375,00 EUR
aangerekend,

Bewonerskaarten worden per bankoverschrijving betaald op het moment van de
aanvraag.

$ 2. Voor de vervanging bij verlies of bij diefstal of bij aanpassing van een bewonerskaart
wordt 10,00 EUR aangerekend. Dit bedrag wordt per bankoverschrijving betaald bij de
aanvraag.

Artikel 10: Parkeerkaarten voor bezoekers

$1. Parkeerkaarten worden afgeleverd aan bezoekers voor een beperkte periode in de
vorm van een weekabonnement of een maandabonnement, te rekenen vanaf
uitreikdatum.

De parkeerkaart is geldig:
. Voor de duur vermeld op de parkeerkaart.
. Voor de nummerplaat vermeld op de parkeerkaart
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Voor de aankoop van een weekabonnement wordt 8,00 EUR per week aangerekend en
voor een maandabonnement wordt 32,00 EUR per maand aangerekend,

De parkeerkaarten zijn geldig in de blauwe zones van Drogenbos waar beperkte
parkeertijd van maximum 2 uur en 3 uur van toepassing is'

De parkeerkaarten worden per bankoverschrijving betaald op het moment van de
aanvraag.

92. Voor de vervanging, bij verlies of bij diefstal of bij aanpassing van de parkeerkaarten
wordt 10,00 EUR aangerekend. Dit bedrag wordt per overschrijving betaald bij aanvraag,

Artikel 1 1 : Vrijstellingskaart

g 1, Per woongelegenheid wordt er per jaar eenmalig een gratis vrijstellingskaart voor
sporadische bezoekers en uitzonderlijke gevallen voorzien,
Op deze vrijstellingskaart dient enkel de datum ingevuld te worden wanneer van
toepassing, en is de volledige dag geldig.
Het gemeentebestuur neemt voorzorgen dat deze kaart niet makkelijk gedupliceerd of
vervalst kan worden.

52. Bij verlies of bij diefstal wordt er geen nieuwe vrijstellingskaart afgeleverd.

Artikel 12: Parkeerkaarten voor bedrijven/lokale handel blauwe zone

g 1. Parkeerkaarten voor bedrijven/lokale handel worden afgeleverd aan de zaakvoerder
of medewerkers van een uitbating in een straat waar beperkte parkeertijd (blauwe zone)
van maximaal 2 uur (Boomgaardwijk) en 3 uur (overig grondgebied van Drogenbos) van
toepassing is.

Bij de aanvraag moet een document voorgelegd worden waaruit bliikt dat het
bedrijf/lokale handel gelegen is een straat waar beperkte parkeertijd (blauwe zone) van
maximaal 2 of 3 uur van kracht is, De werknemer die er tewerkgesteld wordt dient een
verklaring op eer voor te leggen van de werkgever.

Deze parkeerkaarten zijn geldig in de zone waar de blauwe zone met een beperkte
parkeertijd van maximaal2 of 3 uur van toepassing is'

Er zijn maximum 3 parkeerkaarten per adres van bedrijf/lokale handel verkrijgbaar.
Een vierde kaart kan enkel en alleen maar worden aangevraagd en afgeleverd na een
gemotiveerde beslissing door het college van burgemeester en schepenen

Parkeerkaarten voor bedrijven/lokale handel worden aangekocht voor één jaar, vanaf
uitreikdatum. Zelfstandigen met domicilie op eigen adres kunnen maximaal 3 kaarten per
adres bekomen (maximum 3 bewoners- en/of handelskaarten)'

Voor de aankoop van elke parkeerkaart voor bedrijven/lokale handel wordt 150,00 EUR

per jaar aangerekend.

Parkeerkaarten voor zaakvoerders worden per bankoverschrijving betaald op het
moment van de aanvraag.
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$ 2. Voor de vervanging bij verlies of bij diefstal of bij aanpassing van parkeerkaarten
voor zaakvoerders wordt 10,00 EUR aangerekend. Dit bedrag wordt per
bankoverschrijving betaald bij de aanvraag.

Artikel 13: Parkeerkaarten voor personeel gemeentebestuur, OCMW en gemeentelijke
basisscholen

$ 1. Personeelskaarten worden afgeleverd aan personen die tewerkgesteld zijn door het
gemeentebestuur, OCMW en gemeentelijke basisscholen in Drogenbos.

Er is maximum één personeelskaart per personeelslid verkrijgbaar, Deze personeelskaart
is enkel geldig in de "blauwe zones" van Drogenbos waar beperkte parkeertijd van
maximaal 2 uur en 3 uur van toepassing is.
Personeelskaarten worden aangekocht voor één jaar, vanaf uitreikdatum (of indien
vroeger uitgereikt, vanaf inwerkingtredingvan het reglement).

Voor de aankoop van een personeelskaart wordt 50,00 EUR per jaar aangerekend.

Personeelskaarten worden per bankoverschrijving betaald op het moment van de
aa nvraag.

$ 2. Voor de vervanging bij verlies of bij diefstal of bij aanpassing van een
personeelskaart wordt 10,00 EUR aangerekend. Dit bedrag wordt per bankoverschrijving
betaald bij de aanvraag.

Artikel 14: Retributies op zon- en wettelijke feestdagen blauwe zone

Op zon- en wettelijke feestdagen (inbegrepen 11juli) is er geen retributie verschuldigd.

Artikel 15: Procedure bij niet-betaling

Ingeval van niet-betaling van de forfaitaire retributies, binnen de vooropgestelde vijf
dagen na de aanbrenging van de uitnodiging tot betaling onder de ruitenwisser van het
voertuig, wordt een schriftelijke herinnering gezonden aan de retributieplichtige vanaf
dag 9 met een bijkomende administratieve kost van 2,50 EUR.

Bij niet-betaling overeenkomstig deze schriftelijke herinnering volgt vanaf dag 1B een
eerste aanmaning met 3,75 EUR bijkomende kosten bovenop het oorspronkelijke tarief
vermeerderd met de kosten voor de eerste herinnering.

Wanneer een tweede aanmaning vereist is, worden vanaf dag 32 bijkomend 10,50 EUR
ad m inistratiekosten aangerekend.

Het volledig verschuldigde bedrag zal bij uitblijven van betaling ingevorderd worden
langs gerechtelijke weg.

Artikel 16: Controle zone betalend parkeren en blauwe zone

De controle op het naleven van de blauwe zone- reglementering zal gebeuren door een
externe gespecialiseerde firma aangesteld door de gemeente,
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Artikel 17 : Bekendmaking

Dit retributiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van de

artikelen 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 1B: Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 03/O5/202L'

Artikel 19: Het reglement wordt geëvalueerd na 6 maanden na de invoering en een

definitieve evaluatie na 1 jaar.

Namens de gemeenteraad

Sonja Dedoncker
Algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift

onc Alexis Calmeyn
Burgemeester
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