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Gemeenteraad

zitting van 27 februari 2023

FINANCIËN
Belastingen en Ontvangsten

Besluit Goedgekeurd

Retributiereglement - Parkeren - Wijziging (2023_GR_00103)

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

STATUS

Goedgekeurd bij elektronische stemming met:
- 27 stem(men) voor: Karin Brouwers; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; Hannes De 
Geest; Irma De Wolf; David Dessers; Carl Devlies; Surya Dhakal; Wouter Florizoone; Johan Geleyns; 
Fons Laeremans; Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Tie Roefs; Christophe 
Stockman; Aynur Tasdemir; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van Oppens; Pieter 
Vandenbroucke; Erik Vanderheiden; Mieke Vandermotte; Dirk Vansina; Lalynn Wadera; Frouke 
Wouters
- 12 stem(men) tegen: Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Line De Witte; 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 26 september 2022 aangaande het retributiereglement parkeren
- het wetboek van 13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-
fiscale schuldvorderingen

Argumentatie

Voor haar algemene financiering en de ondersteunding van haar parkeerbeleid 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 afgifte van de 
gemeentelijke parkeerkaarten en parkeervouchers.

Vanaf woensdag 15 maart 2023 wordt een uitbreiding van de betalende zone en de gedeeltelijk 
indexering van het parkeertarief ingevoerd om bezoekers van de stad meer aan te moedigen om met 
het openbaar vervoer of met de fiets naar Leuven te komen. Of als ze toch met de auto komen, die 
eerder in een rand-of centrumparking te parkeren, dan op straat. Op die manier proberen we de 
parkeerplaatsen op straat zo veel mogelijk vrij te houden voor onze bewoners en verminderen we het 
zoekverkeer in onze binnenstad. 

Onder andere naar aanleiding van deze maatregelen worden er een aantal aanpassingen en 
verduidelijkingen doorgevoerd in het huidige retributiereglement parkeren. De voornaamste hiervan 
zijn:

• de gedeeltelijke indexatie van het parkeertarief (tarief 2) in de betalende zone van 2 euro 
per uur, naar 2,50 euro per uur (artikel 4);

• het invoeren van een verplichte wachttermijn van 15 minuten na een betalende parkeersessie 
waarin de maximale parkeerduur bereikt werd. Deze maatregel wordt ingevoerd ter 
ondersteuning van het parkeerbeleid en de naleving van de maximale parkeerduur in de 
verschillende tariefzones (artikel 6, 2e lid);

• wijzigingen met betrekking tot de parkeerkaart voor zorgverstrekkers, meer bepaald:

o uitbreiding van het toepassingsgebied van de parkeerkaart: door het invoeren van 
een vrijstelling  van de verplichtingen in de blauwe (artikel 13) en betalende zone 
(artikel 8). Vanaf woensdag 15 maart 2023 zal men met deze parkeerkaart dus gratis 
en onbeperkt in tijd kunnen parkeren op parkeerplaatsen die vallen onder het 
regime van de blauwe, betalende en autoluwe zone (E9a, onderbord 'parkeerkaart') 
van de stad Leuven;

o er kunnen maximaal 2 parkeerkaarten voor zorgverstrekkers per wooneenheid 
afgeleverd worden. Het retributietarief voor aflevering van de eerste en tweede 
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parkeerkaart voor zorgverstrekkers op dezelfde wooneenheid wordt vastgelegd op 
respectievelijk 60 en 300 euro;

• verduidelijking met welke frequentie een retributie verschuldigd is bij parkeerinbreuken in de 
blauwe zone (artikel 11), op de parkeerplaatsen voorbehouden voor houders van een 
gemeentelijke parkeerkaart (artikel 14) en op de kortparkeerplaatsen (artikel 15);

verduidelijking dat hoofdstuk 5 handelt over de kortparkeerplaatsen in Leuven, en:

o de verschillende types kortparkeerplaatsen worden in het reglement vanaf nu ook 
expliciet opgesomd (artikel 15.1);

o de vrijstelling van de verplichting tot het naleven van de maximale parkeerduur op 
kortparkeerplaatsen voor houders van de federale parkeerkaart voor personen met 
een handicap, wordt in de praktijk al jarenlang toegepast op basis van de Wegcode, 
en wordt ter verduidelijking nu ook expliciet in het reglement opgenomen (artikel 
17);

• invoering van hoofdstuk 7, met betrekking tot het retributietarief voor afgifte van de digitale 
parkeervouchers;

• verwijderen (gedateerde) definitie openbare weg: wat als openbare weg beschouwd wordt, 
wordt reeds bepaald in hogere regelgeving en rechtspraak en is aan evolutie onderhevig. Dit 
overnemen in ons retributiereglement is niet alleen overbodig, maar houdt ook risico in dat 
de definitie op een bepaald moment opnieuw gedateerd raakt (artikel 1);

• schrapping van de extra administratieve kost van 20 euro die aangerekend werd bij de derde 
en laatste aanmaning die per gewone brief door de deurwaarder verstuurd wordt. De 
wettelijk bepaalde tarieven voor dossierkost van de gerechtsdeurwaarder blijven wel gewoon 
behouden.

Het nieuwe retributiereglement parkeren, met bovenstaande aanpassingen, zal in werking treden op 
woensdag 15 maart 2023.

BESLUIT

Artikel 1

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

BIJLAGEN

1. 20230227_RR_parkeren_WNZ.pdf
2. 20230227_RR_parkeren_WZ.pdf
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Getekend door

#$ondertekening2$# #$ondertekening1$#
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