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D'haeseleer Guy, De Roose Karolien, gemeenteraadsleden;
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Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van
de stad - aanpassing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;
Gelet op het koninklijk besluit van l december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere
wijzigingen;

Feiten en context
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2019 houdende aanpassing van het
retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 december 2019 waarin
vastgesteld wordt om artikel 8 van het retributiereglement vanaf 1 januari 2020 als volgt toe te
passen:

-

Bij gebrek aan betaling in der minne wordt een herinneringsbrief met € 0,00 kosten ten laste
van de wanbetaler verstuurd

Indien de betaling uitblijft zal een tweede herinnering met € 6,25 kosten als retributie op
administratieve prestaties ten laste van de wanbetaler verstuurd worden
ïndien de betaling uitblijftzal een laatste aanmaning met€ 15,00 kosten als retributie op
administratieve prestaties ten laste van de wanbetaler verstuurd worden;
Overwegende dat conform artikel 40 $3 de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt
waardoor het aangewezen is dat de gemeenteraad artikel 8 van het gemeenteraadsbesluit van 28
april 2019 aanpast;
Gelet op de financiële toestand van de stad;

Financiële gevolgen
Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: artikel 8 van het gemeenteraadsbesluit
van 28 april 2019 aaÍ1 te passen;

Besluit
met éénparigheid van stemmen
De gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2019 wordt opgeheven vanaf de vijfde dag na
bekendmaking van dit retributiereglement en wordt van dan af als volgt vastgesteld:

Artikel

1

Er wordt ten voordele van de stad een retributie geheven op de plaatsen waar de beperking van de

parkeertijd gereglementeerd is en waar het gebruik van parkeerautomaten verplicht is.
Artikel 2
De retributie wordt als volgt bepaald:
De bestuurder die zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren, kan hetzij in de voormiddag

(van 8u30'tot 13u30'), hetzij in de namiddag (van 13u30'tot 18u30') gedurende maximum 5 uur
parkeren op de onder artikel 1 bedoelde plaatsen, tegen betaling van een retributie van € 15,00.
Deze gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen aangeduid als "tarief 1".
De retributie wordt betaald:
- ofwel vooraf, door aankoop van een blanco parkeerticket bij de concessionaris, hetzij door
storting of overschrijving op de aangeduide post/bankrekening, overeenkomstig de richtlijnen
vermeld op het parkeerticket dat in dit geval door de daartoe bevoegde persoon op het voeftuig
wordt aangebracht. Dit ticket wordt geldig gemaakt op het ogenblik van het parkeren door
inschrijving, in onuitwisbare inkt en in volle letters van de datum en de tijdsperiode (voormiddag of
namiddag) van het parkeren,
- ofwel op het ogenblik van het parkeren van het voertuig, aan de bevoegde controlerende

parkeerwachter, tegen overhandiging van een geldig gemaakt parkeerticket.
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.

Bij afwezigheid van dergelijk parkeerticket op het ogenblik van het parkeren dient de retributie
betaald te worden binnen de vijf dagen, dag van uitschrijving inbegrepen:
ofwel in speciën bij de concessionaris
ofwel door storting of overschrijving op de post/bankrekening van de concessionaris,
overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket, dat in dit geval door de bevoegde
controlerende parkeerwachter op het voertuig wordt aangebracht.

Artikel

3

In afwijking van artikel 2 geldt voor de bestuurder, die voor een korte parkeertijd verkiest te
parkeren het tarief 2. De betaling daarvan geeft recht op een onafgebroken parkeertijd waarvan de
duur beperkt wordt volgens de modaliteiten op de toestellen vermeld onder "tarief 2".
Deze retributie bedraagt voor

In de rode zone (kort parkeren max. 2 uur):
€ 0,50 per 30 minuten, € 1,00 p.er uur, € 2,00 per I1/z uur en € 3,00 per 2 uur
In de oranje zone (lang parkeren max. 4 uur):

€ 0,50 per 30 minuten, € 1,00 per uur, € 1,50 per r1/z uur, € 2,oo per.2 uur, € 2,50 per 2vzuur,
€ 3,00 per 3 uur, € 3,50 per 3Vz uur en € 4,OO per 4 uur
In de gele zone (goedkoop lang parkeren max. 10 uur): € 0,25 per 30 minuten, € 0,50 per uur,
€ 0,75 per 11/z uur, € 1,00 per 2 uur, € 5,00 per 10 uur

€ 15,00 per maand voor een parkeerabonnement type 1 waarmee kan geparkeerd worden van
maandag tot en met vrijdag in alle parkeerzones, behalve de rode zone, de OCMW-parking, het

Twijnsterplein en het Kerkplein
€ 25,00 per maand voor een parkeerabonnement type 2 waarmee geparkeerd kan worden van
rnaandag tot en met zaterdag in alle parkeerzones, behalve de rodé zone, de OCMW-parking,
het Twijnsterplein en het Kerkplein
€ 100,00 per jaar voor een parkeerabonnement type 3 waarmee geparkeerd kan worden van
maandag tot en met vrijdag op één van de volgende parkings: ofwel op het Dr.
Hemerijckxplein, ofwel op het Paul De Montplein
€ 15,00 voor het afleveren van een duplicaat van een parkeerabonnement bij verlies, diefstal of
beschadiging

€ 100'00 per jaar voor het afleveren van een parkeerkaa,rt voor zorgverstrekkers
€ 15,00 voor het afleveren van een duplicaat van een parkeerkaart voor zorgverstrekkers bij
verlies, diefstal of beschadiging

De retributie is bij voorafbetaling verschuldigd en betaalbaar:
ofwel d.m.v. het nemen van een ticket uit de daarvoor voorziene ticketautomaten of door
toepassing van de op deze automaten voorziene werkwijze
ofwel d'm.v. het aankopen van een elektronische parkeerkaart PIAF bij de concessiehouder die
op het ogenblik van het parkeren van het motorvoertuig ingeschakeld wordt en waardoor de
kaart gedebiteerd wordt volgens de parkeerduur
ofwel d.m.v. het aankopen van een parkeerabonnement bij de concessiehouder
ofwel d.m.v. het aankopen van een parkeerkaart voor zorgverstrekker bij de concessiehouder
ofwel d.m'v. het versturen van een SMS of elektronische boodschap via óSV waarbij de
transactiekosten ten laste gelegd worden van de SMS-parkeerder.

'
-

Het parkeerabonnement is geldig:

-

voor de duur vermeld op het parkeerabonnement
voor de nummerplaten vermeld op het parkeerabonnement. Het aantal wordt beperkt tot
maximum twee nummerplaten.

Een zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking komt in aanmerking voor het aanvragen
van een parkeerkaart voor zorgverstrekker als het een door het RIZIV erkenàe zorgverstrekkei of
organisatie is. Een lijst van de gebruikte voertuigen (kentekenplaat, datum ingebruikname, merk,
type, verzekeraar en polisnummer) moet steeds bij de aanvraag gevoegd worden.

De parkeerkaart voor zorgverstrekker is geldig:
- voor de duur vermeld op de parkeerkaart

-

voor de nummerplaat vermeld op de parkeerkaart

Een gratis parkeerticket, dat eveneens volgens de modaliteiten vermeld op de parkeerautomaten

kan bekomen worden, wordt aangeboden aan de bestuurder die zijnlhaar'voeriuig wenst te
parkeren voor een periode van maximum 15 minuten.

Artikel 4

In afwijking van artikel 2 en 3 kunnen bestuurders in de door het college van burgemeester en
schepenen afgebakende shop & go-zones gratis parkeren voor een maximale duui van 30 minuten

De bestuurder die in deze zones hetzij in de voormiddag (van Bu30'tot 13u30'), hetzij in de
namiddag (van 13u30'tot 18u30') langer verkiest te parkeren dan 30 minuten kan dit tegen

betaling van een retributie van € 20,00
De retributie wordt betaald:
- ofwel vooraf, door aankoop van een blanco parkeefticket bij de concessionaris, hetzij door

-

storting of overschrijving op de aangeduide post/bankrekening, overeenkomstig de richtlijnen
vermeld op het parkeerticket dat in dit geval door de daartoe bevoegde persoon op het voertuig
wordt aangebracht. Dit ticket wordt geldig gemaakt op het ogenblik van het parkeren door
inschrijving, in onuitwisbare inkt en in volle letters van de datum en de tijdsperiode
(voormiddag of namiddag) van het parkeren,
ofwel op het ogenblik van het parkeren van het voertuig, aan de bevoegde controlerende
parkeerwachter, tegen overhandiging van een geldig gemaakt parkeerticket.

De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voeftuig.

Bij afwezigheid van dergelijk parkeerticket op het ogenblik van het parkeren dient de retributie
betaald te worden binnen de vijf dagen, dag'van uitschrijving inbegrepen:
- ofwel in speciën bij de concessionaris
- ofwel door storting of overschrijving op de post/bankrekening van de concessionaris,
overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket, dat in dit geval door de bevoegde
controlerende parkeerwachter op het vbertuig wordt aangebracht.

Artikel

5

Het parkeerabonnement, de parkeerkaart voor zorgverstrekkers, de elektronische parkeerkaart
PIAF of het parkeerticket dat vooraf, ofwel gratis werd genomen, ofwel werd aangekocht of werd

afgeleverd door de bevoegde parkeerwachter moet door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit
van het voeÍtuig worden geplaatst of op het voorste deel van het voertuig worden aangebracht.

Artikel 6
51 Op zondagen, wettelijke feestdagen en 11juli is geen retributie verschuldigd.
$2 De bestuurders van voertuigen die geparkeerd staan voor de inrit van een eigendom waarvan
de nummerplaat duidelijk zichtbaar op de garagepoort of inrit is aangebracht worden vrijgesteld
van het gebruik van de parkeerautomaat. Deze bestuurders zijn bijgevolg geen retributie
verschuldigd
$3 Het college van burgemeéster en schepenen wordt gemachtigd om bij een evenement of
werken in de straat waar het betalend parkeren van toepassing is, een gehele of gedeeltelijke
opheffing van het retributiereglement op het parkeren in zekere straten van de stad voor de duur
van het evenement of werken toe te staan.

Artikel 7
De begunstigden van de beschikkingen van artikel 27.4.I van de wegcode in het bezit van de
speciale kaart, hebben de toelating hun voertuig te parkeren, kosteloos en zonder beperking van
duur, op alle parkeerplaatsen met uitzondering van de parkeerplaatsen in de afgebakende shop &
go-zones. Zezijn verplicht, behalve in de shop &go-zones, voornoemde kaart op de binnenkant
van de voorruit of op het voorste deel van hun voertuig aan te brengen.

Artikel 8
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt een herinneringsbrief met € 0,00 kosten ten laste van
de wanbetaler verstuurd.
Indien de betaling uitblijft
administratieve prestaties
Indien de betaling uitblijft
administratieve prestaties

zal een tweede herinnering met € 6,25 kosten als retributie op
ten laste van de wanbetaler verstuurd worden.
zal een laatste aanmaning met € 15,00 kosten als retributie op
ten laste van de wanbetaler verstuurd worden.

Artikel 9
Artikel L77 van het decreet lokaal bestuur biedt de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvordering.
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.

voorzitter gemeente- en OCMW-raad
Dirk Vanderpoorten

algemeen directeur
Baele Bart

Voor eensluidend afschrift,
4 februari 2O2O
De gedelegeerde ambtenaar,

Bart Baele
algemeen directeur

