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Gemeenteraad

zitting van 27 juni 2022

FINANCIËN
Belastingen en Ontvangsten

Besluit Goedgekeurd

Retributiereglement - Parkeren - Wijziging (2022_GR_00209)

SAMENSTELLING
Aanwezig:
mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad; 
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw 
Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl 
Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, 
schepen; mevrouw Alexandra Roumans, raadslid; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid; mevrouw 
Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert Cornillie, raadslid; de heer Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Eva 
Platteau, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; de heer Fred Debrun, raadslid; 
mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; de heer 
Hannes De Geest, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; de heer 
Krishna Chhetri, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies Verlinden, raadslid; mevrouw Liesbeth 
Vandermeeren, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieterjan 
Vangerven, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid; de heer Zeger 
Debyser, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur
Afwezig bij dit punt:
de heer Erik Vanderheiden, raadslid
Verontschuldigd:
de heer Bruno Tobback, raadslid; mevrouw Debby Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; mevrouw 
Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Line De Witte, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; mevrouw Sara 
Speelman, raadslid; mevrouw Tie Roefs, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid

STATUS

Goedgekeurd bij elektronische stemming met:
- 27 stem(men) voor: Karin Brouwers; Krishna Chhetri; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; 
Hannes De Geest; David Dessers; Carl Devlies; Wouter Florizoone; Johan Geleyns; Fons Laeremans; 
Ann Li; Dorien Meulenijzer; Sarah Mohamed Khalif; Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed 
Ridouani; Christophe Stockman; Aynur Tasdemir; Thomas Van Oppens; Liesbeth Vandermeeren; 
Mieke Vandermotte; Denise Vandevoort; Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke 
Wouters
- 10 onthouding(en): Frieda Aerts; Fred Debrun; Zeger Debyser; Katelijne Dedeurwaerder; Lien 
Degol; Hagen Goyvaerts; Alexandra Roumans; Pieterjan Vangerven; Anja Verbeeck; Lies Verlinden

BESCHRIJVING

Beknopte samenvatting
Goedkeuring van het retributiereglement op het parkeren.
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Regelgeving: bevoegdheid

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond

- het artikel 40, 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
- de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (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 gemeentelijke parkeerkaart
- de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2016 aangaande het retributiereglement op het 
parkeren en de verdwijnpalen 

Argumentatie

Voor haar algemene financiering heft de stad Leuven een retributie op het parkeren. De 
parkeervergoeding neemt twee vormen aan. De eerste vorm van parkeervergoeding betreft een 
retributie op betalend parkeren voor korte of langere duur, op parkeren voor beperkte tijd 
(waaronder de blauwe zone) en voor parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen, en is een 
vergoeding voor het ter beschikking stellen van een parkeerplaats door de stad. De tweede vorm 
van parkeervergoeding betreft een retributie op de verkrijging van de gemeentelijke parkeerkaarten, 
die de houders ervan vrijstellen van bepaalde verplichtingen en retributies bij het betalend parkeren 
of het parkeren voor beperkte tijd (waaronder de blauwe zone) en die de houders ervan recht 
verleend op het parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen.

Het is aangewezen een aantal wijzigingen en/of verduidelijkingen door te voeren in het huidige 
retributiereglement. De voornaamste hiervan zijn:
- het invoeren van de mogelijkheid van het heffen van een retributie voor het parkeren van 
motorfietsen op voorbehouden parkeerplaatsen: voor motorfietsen kan immers geen gemeentelijke 
parkeerkaart afgeleverd worden ingevolge huidig parkeerbeleid en het algemene reglement op de 
gemeentelijke parkeerkaarten. Het parkeren van motorfietsen is ingevolge artikel 27ter Wegcode 
dan ook verboden op parkeerplaatsen voorbehouden voor houders van gemeentelijke 
parkeerkaarten en maakt een gedepenaliseerde parkeerinbreuk uit. Het reglement voorzag tot op 
heden nog geen mogelijkheid om voor deze gedepenaliseerde parkeerinbreuk een parkeerretributie 
op te leggen. De huidige voorgestelde wijziging van artikel 2 van het reglement zal dit wel mogelijk 
maken;
- het doorvoeren van een verduidelijking van de verschillende rechten van de houders van de 
verschillende gemeentelijke parkeerkaarten op voorbehouden parkeerplaatsen 'parkeerkaart' en 
'autodelen' in artikel 14 van het reglement: deze parkeerkaarten gelden enkel in de bewonerszones 
waar de parkeerkaart geldt. Er wordt eveneens verduidelijkt welke (sub)types van parkeerkaarten 
gelden op welke types voorbehouden parkeerplaatsen (conform artikel 27ter Wegcode);
- het doorvoeren van een verduidelijking van de verschillende (sub)types parkeerkaarten, en hun 
respectievelijke duur, verlengmogelijkheden en kostprijs in artikel 16 van het reglement;
- het invoeren van een uitgebreidere beschrijving van het invorderingsproces in artikel 17 van het 
reglement: binnen de nieuwe concessie straatparkeren zal de concessionaris instaan voor de 
invordering van voormelde eerste vorm van parkeervergoeding. Daarom is het wenselijke een 
expliciete beschrijving van het invorderingsproces (inclusief termijnen en bijkomende kosten)  te 
voorzien, als reglementaire basis.
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BESLUIT

Artikel 1

De aanpassingen aan het retributiereglement op het parkeren goed te keuren. 

BIJLAGEN

1. 20220627_Retributiereglement_parkeren_WNZ.pdf
2. 20220627_Retributiereglement_parkeren_WZ.pdf

Getekend door

#$ondertekening2$# #$ondertekening1$#

#$stempel$#
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