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Reglement betreffende de retributie voor het parkeren in een blauwe zone voor de 
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Bevoegde schepen(en) Verfaillie Jan Toegelicht door Jan Verfaillie

Juridisch kader

- Artikel 170 §4 en 173 van de grondwet 
- Artikel 40, 41 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen zoals tot op heden gewijzigd ;
- M.O. 2011/01 van 10 juni 2011 houdende coördinatie van de onderrichtingen over de 

gemeentefiscaliteit ;
- Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor de mensen met een 

handicap;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens zoals gewijzigd door het decreet van 9 
juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven

Relevante documenten

 Beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende vaststelling van een 
retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone, gewijzigd bij besluit van 26 
februari 2018

Feiten, context, argumentatie

Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden brengt voor de gemeente aanzienlijke 
lasten met zich mee.

De vergoeding voor gebruik van openbare parkeerplaatsen, aangelegd door het stadsbestuur, is 
een gemeentelijke retributie, aangezien het een vergoeding betreft voor een individuele 
tegenprestatie, geleverd door het stadsbestuur.

Beraadslaging

Eenparigheid van stemmen

Besluit
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Artikel 1 : Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentelijke retributie 
gevestigd op parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld 
aan de openbare weg, en dit op plaatsen waar parkeren toegelaten is en waar de blauwe zone-
reglementering of kortparkeren van toepassing is.”
Onder “openbare weg” verstaat men de wegen en trottoirs of bijhorende bermen die eigendom zijn 
van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.
Onder “met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen” verstaat men 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.
Onder “kortparkeren” verstaat men de parkeerplaatsen, aangeduid met het verkeersbord E9a met 
een onderbord dat de maximale parkeerduur aangeeft. Dit parkeerregime is geldig elke schooldag 
van 7 uur tot 19 uur, tenzij anders vermeld op het onderbord.

Artikel 2 : De retributie wordt als volgt vastgesteld :
- Gratis voor de houders van een tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart. 

Het gratis parkeren door de houders van een tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart wordt 
vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen van de gemeentelijke parkeerkaart op de 
binnenkant van de voorruit of op het voorste gedeelte van het voertuig, overeenkomstig het 
Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart en zijn latere 
wijzigingen en aanvullingen

- Gratis voor voertuigen, gebruikt door personen met een handicap.
Het statuut van persoon met een handicap kan enkel worden beoordeeld als op het ogenblik 
van het parkeren de kaart, uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 juli 1991 
en zijn latere wijzigingen en aanvullingen, op een zichtbare plaats achter de voorruit van het 
voertuig is aangebracht.

- Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de parkeerschijf en de parkeerborden ;
- Een forfaitair bedrag van 30 EUR per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.

De maximale parkeerduur voor gratis parkeren moet kunnen worden vastgesteld door het 
zichtbaar aanbrengen van de parkeerschijf op de binnenkant van de voorruit of op het voorste 
gedeelte van het voertuig overeenkomstig artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1 december 
1975, zoals later gewijzigd, zo niet is het forfaitair bedrag van 30 EUR/dag verschuldigd.
Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig of op het voorste gedeelte 
van het voertuig is geplaatst of als 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 
forfaitaire tarief.

Artikel 3 : De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.  De 
gemeente en zijn concessiehouder zijn gemachtigd om de identiteit van de houder van de 
nummerplaat op te vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen in 
overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 4 : Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait brengt de aangestelde van het 
stadsbestuur een uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit 
van het voertuig.

Gedaan in zitting, dagtekening als hoger.
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Veurne,

Joke Jonckheere Peter Roose
algemeen directeur burgemeester
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