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U I T T R E K S E L  U I T  D E  N O T U L E N

V A N  D E  G E M E E N T E R A A D  

 
Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein 
voor het parkeren van motorvoertuigen (blauwe zone). 

(GECOÖRDINEERDE VERSIE PER 23/05/2022) 

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 23 mei 2022 (17e punt) 

  

Artikel 1: Invoeren retributie 

Er wordt voor een termijn die ingaat op 01 juli 2022 en eindigt op 31 december 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  parkeren met beperkte parkeertijd is toegelaten volgens de Wegcode. 
 

Daarnaast wordt ook een retributie ingevoerd voor het parkeren op parkeerplaatsen 
voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen. 

 
Artikel 2: Definities 

 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, § 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 als bedoeld in artikel 27 van de 
Wegcode 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 09.00 tot 
18.00 uur op werkdagen (inclusief zaterdag en uitgezonderd op zon- en feestdagen 
en 11 juli) en voor een maximum parkeerduur van 2 uren;  

 Motorvoertuig: elk voertuig dat is uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht 
te rijden (artikel 2.16 van de Wegcode), de aanhangwagen ervan en/of de onderdelen. 

 Bewonerskaart: een gemeentelijke parkeerkaart specifiek bestemd voor personen die 
hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de op de kaart vermelde gemeente, zone 
of straat én met een parkeerregime conform de bepalingen van artikel 27 ter van de 
Wegcode. 

 Andersvalidenkaart: de parkeerkaart zoals omschreven in de het MB van 7 mei 1999. 

 Reglementaire parkeerschijf: de parkeerschijf zoals bedoeld in artikel 27.1.1 van de 
Wegcode. 

 
Artikel 3 : Vestiging retributie blauwe zone en kortparkeren  



De retributie voor blauwe zone en kortparkeren wordt als volgt vastgesteld:

- Een forfaitair bedrag van EUR 25 per dag voor elke periode die langer is dan deze die 
vrijgesteld is, overeenkomstig artikel 4 van huidig reglement. 

- Een forfaitair bedrag van EUR 25 per dag indien er geen reglementaire parkeerschijf 
geplaatst werd. 

 

Artikel 4 : Vrijstellingen retributie blauwe zone en kortparkeren 
 
1° Er geldt een vrijstelling van retributie als bedoeld in artikel 3 van huidig reglement voor de 
tijdsduur die toegelaten is volgens de vermelding op de signalisatie, op voorwaarde dat de 
bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de  parkeerschijf naleeft. 

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar achter 
de voorruit van het voertuig of,  als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het 
voertuig, te plaatsen van niet meer dan één  reglementaire parkeerschijf, overeenkomstig 
artikel 27.1.1 van het koninklijk besluit van 01 december 1975. 

Deze moet  zodanig worden geplaatst dat het uur van instellen van de schijf duidelijk kan 
afgelezen worden, hetgeen de mogelijkheid biedt tot het afleiden van het uiterste tijdstip 
waarop men de parkeerplaats dient te verlaten. 

In overeenstemming met artikel 27.1.2 van de Wegcode, moet het voertuig de 
parkeerplaats verlaten uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd. Een 
verlenging van de parkeertijd zonder het voertuig te verplaatsen is niet toegestaan. 

Als de parkeerschijf niet zichtbaar is geplaatst of in geval de gebruiker de pijl niet op het 
streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst of indien de gebruiker de 
aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten, wordt de 
gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 3 van huidig reglement  
vermelde forfaitair tarief van de retributie. 

Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het 
gebruik van de schijf voorgeschreven op elke werkdag (waaronder begrepen de zaterdag) 
en dit telkens van 9.00 uur tot 18.00 uur, uitgezonderd de wettelijke feestdagen en 11 juli. 

 
2°  Er geldt een vrijstelling van retributie als bedoeld in artikel 3 van huidig reglement  voor 

de houders van een andersvalidenkaart mits naleving van de bepalingen, zoals voorzien in 

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. 
 

3° Er geldt een vrijstelling van retributie als bedoeld in artikel 3 van huidig reglement  voor 
de houders van een geldige bewonerskaart volgens de bepalingen van artikel 6 mits de 
bewonerskaart zichtbaar op de binnenkant van de voorruit, of indien er geen voorruit is, 
op het voorste gedeelte van het motorvoertuig is geplaatst. 

 



4° Er geldt een vrijstelling van retributie als bedoeld in artikel 3 van huidig reglement voor 
voertuigen gebruikt door personen die werken uitvoeren in de blauwe zone, voor zover 
een door de burgemeester (of zijn gemachtigde) ondertekende afwijking op de blauwe 
zone voor het desbetreffende voertuig (met vermelding van het kenteken van het voertuig 
en de geldigheidsduur van de afwijking) op een zichtbare plaats achter de voorruit van dit 
voertuig werd geplaatst. 
 

 
5°  Er geldt een vrijstelling van retributie als bedoeld in artikel 3 van huidig reglement tijdens 

de uitoefening en voor de duur van opdracht voor de gelegitimeerde voertuigen van: 
- De diensten van de gemeente en het OCMW van Lochristi 

- De brandweer 

- De ambulance- en m.u.g.-diensten 

- De politie 

 

Artikel 5 : Vestiging retributie parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen 
van elektrische voertuigen 

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.   

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. 
 

De parkeerplaatsen, voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen, zijn 
onderhevig aan de in dit reglement beschreven retributie. 

Daarnaast geldt voor deze parkeerplaatsen een forfaitaire retributie ten bedrage van EUR 25 
indien het voertuig tijdens het parkeren niet effectief opgeladen wordt of de parkeerplaats 
door een niet-elektrisch voertuig wordt ingenomen. Het opladen zal blijken uit het al dan niet 
aangesloten zijn van het voertuig op het oplaadpunt door middel van een stekker. 
In geval van twijfel, is het aan de eigenaar van het voertuig om te bewijzen dat het voertuig 
effectief opgeladen wordt. 
 
 
Artikel 6: De Bewonerskaart 
 
De bewonerskaart wordt door de gemeente  uitgereikt aan de natuurlijke personen die 
gedomicilieerd zijn in de gemeente op een adres gelegen in de blauwe zone. 
Er kan slechts één bewonerskaart per adres worden uitgereikt, met dien verstande dat de vóór 
1 juni 2022 uitgereikte bewonerskaarten geldig blijven. 



Er kan slechts een bewonerskaart aan een natuurlijke persoon worden uitgereikt voor het 
voertuig, waarvan hij aantoont over een eigendomsrecht of gebruiksrecht te beschikken. 
De bewonerskaart is twee jaar geldig vanaf de uitgiftedatum, tenzij  een andere datum wordt 
vermeld. 
De bewonerskaart heeft de vorm van een vierkant en de lengte van de zijden bedraagt 
(ongeveer) 10 cm. 
 
 
Artikel 7: Betaling retributie als bedoeld in artikel 3 en 5 van huidig reglement 

De retributie is verschuldigd door de titularis van de inschrijving van het voertuig bij de 
dienst voor inschrijving van de voertuigen (D.I.V.), zoals bedoeld in het KB van 20 juli 2001 
betreffende de inschrijving van voertuigen. De houder van een  proefritten-  of 
handelaarsplaat op het voertuig aangebracht, is samen met de bestuurder van het voertuig 
solidair gehouden tot betaling van deze retributie. Indien de titularis van de inschrijving een 
autoverhuurbedrijf of een leasingmaatschappij betreft, zal de persoon (fysieke of 
rechtspersoon), die door deze bedrijven als hun medecontractant wordt opgeheven, solidair 
aansprakelijk zijn voor de betaling van deze retributie. 
 
Artikel 67bis van de Wegverkeerswet is van toepassing. 
 

 

Artikel 8: Procedure bij niet-betaling 

In geval van niet betaling is het retributiereglement voor het aanrekenen van 
administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schulden van toepassing, met 
uitzondering van de betalingstermijn, bedoeld in artikel 3 van dit reglement, die voor de in dit 
reglement verschuldigde retributies wordt bepaald volgens artikel 9. 

 

Artikel 9: Controle 

De controle op het naleven van de blauwe zone- reglementering, het kortparkeren en het 
parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen zal 
gebeuren door een externe gespecialiseerde firma aangesteld door de gemeente. 

 

Deze firma is gemachtigd vaststellingen in het kader van dit retributiereglement uit te voeren, 
in het bijzonder het verschuldigd zijn van de retributie vast te stellen. 

 
Bij toepassing van de hierboven vermelde forfaitaire tarieven zoals bedoeld in artikel 3 en 5 
van huidig reglement, brengt deze firma een uitnodiging om de retributie binnen de 10 
kalenderdagen te betalen op de voorruit van het voertuig, of als er geen voorruit is op het 
voorste gedeelte van het voertuig. De betaling van de retributie aan de gemeente moet 
gebeuren via bankoverschrijving overeenkomstig de modaliteiten vermeld op de uitnodiging 
tot betaling van de retributie. 



Artikel 10: opheffing belastingreglement

Het besluit van de gemeenteraad van 23 december 2019 tot vaststelling van het 

blauwe zone en op plaatsen voo
hierbij opgeheven voor  feiten die zich voordoen vanaf 01 juli 2022.

Artikel 11: Bekendmaking

Dit retributiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 12: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 01/07/2022.

Gezien en goedgekeurd om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 
23.05.2022

Namens de Raad, 

Marianne Morant, Hilde Baele,

algemeen directeur voorzitter


