Reglement voor de retributie op het parkeren in een blauwe
zone
GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 9 DECEMBER 2019

Artikel 1: Heffingstermijn – belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn van zes jaar, eindigend op 31 december
2025, wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven voor het parkeren van
motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Artikel 2: Definities
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren
toegelaten is en waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.
Onder volgende begrippen wordt verstaan:
Openbare weg: zijn de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn
van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.
Een met openbare weg gelijkgestelde plaats: parkeerplaatsen gelegen op de openbare
weg, zoals vermeld in artikel 4, §1, 2° lid van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
Artikel 3: Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die
toegelaten is door de verkeersborden, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening
van de gemeente.
Artikel 4: Tarieven
§1. De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
- Een forfaitair bedrag van 25,00 euro per dag binnen elke periode van vierentwintig uur
die volgt op de periode 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 1 december 1975.
§2. 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 5: Wijze van inning
Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig 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, §1
bedoelde forfaitaire tarief.
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente
een uitnodiging om de retributie binnen de tien dagen te betalen aan op de voorruit van het
voertuig.
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Artikel 6: Invordering
De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen ten
laste van de schuldenaar van de retributie. De kosten worden als volgt vastgesteld:
- Verzending van een eerste aanmaning: 0 euro;
- Verzending van een tweede (aangetekende) aanmaning: 7,5 euro
administratiekosten;
- Verzending van een aanmaning door de gerechtsdeurwaarder in het kader van de
minnelijke invordering: 15 euro.
Artikel 7: Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet
over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 8: Melding aan de toezichthoudende overheid
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
wordt de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit
besluit.
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