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26. Retributie op parkeren in een blauwe zonereglementering 
Motivering 
Aanleiding en context 
Op de gemeenteraad van 16 oktober 2017 werd het retributiereglement op het parkeren in een blauwe 
zonereglementering goedgekeurd.  
Dit reglement moet ervoor zorgen dat de inname van de parkeerplaatsen die zich bevinden op verschillende 
locaties in het centrum van Wijnegem beperkt blijft in de voorziene tijd van 30 min.  
Het huidige retributiereglement loopt ten einde op 31.12.2019. Een vernieuwing van het reglement dringt 
zich op.  
Juridische grond 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41. 
Het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven, waarbij 
aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren. 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens, meer bepaald artikelen 10/1 tot en met 10/3. 
Het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg (Wegcode), meer bepaald artikel 27. 
Het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart. 

Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap. 
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.  
Financiële weerslag 
De opbrengst van de retributie is ten voordele van het gemeentebestuur. 
Besluit 
De gemeenteraad beslist eenparig: 
Artikel 1  
Vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt er een retributie gevestigd 
voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de 
openbare weg.  
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar parkeren  is toegelaten  én waar 
een blauwe zonereglementering van toepassing is.  
Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de schijf 
voorgeschreven van 9 u tot 18 u op de werkdagen en voor een maximumduur van twee uren, 
overeenkomstig artikel 27.1.2 van het Koninklijk Besluit van 01.12.1975. 
Artikel 2  
De retributie wordt als volgt vastgesteld:  
-  Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden. 
-  Een forfaitair bedrag van 21 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.  
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de 
voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 
01.12.1975.  



 
Artikel 3 
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis. Het statuut van “persoon 
met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een 
zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel 
besluit van 7 mei 1999.  
Artikel 4 
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.  
Artikel 5 
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is.  
Artikel 6 
Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit is geplaatst, wordt de gebruiker steeds geacht te kiezen 
voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire tarief. 
Artikel 7 
Bij toepassing van het forfaitaire systeem brengt de aangestelde van de gemeente een uitnodiging om de 
retributie binnen de 14 dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig. De retributie wordt betaald in 
overeenstemming met de richtlijnen vermeld op het parkeerbiljet dat door de aangestelde van de gemeente 
wordt aangebracht.   
Artikel 8  
In geval van niet betaling van een onbetwiste retributie binnen de voorgeschreven termijn, wordt een gratis 
herinnering verzonden door de aangestelde van de gemeente. Bij het uitblijven van een gevolg zal de 
retributie verhoogd worden met 10 euro voor het versturen van een aanmaning per aangetekende brief. 
Artikel 9 
De gebruiker kan geen verhaal indienen wanneer hij, niettegenstaande het vereffenen van de retributie, toch 
niet mag parkeren wegens een reden vreemd aan de wil van het gemeentebestuur of in geval van verplichte 
evacuatie van de voertuigen bij politiebevel. 
Artikel 10   
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Antwerpen bevoegd. 
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 
met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan 
het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 
Artikel 11 
Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze materie vanaf 01.01.2020. 
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