
Pagina 1 van 3 

 

 

Retributiereglement voor de afgifte van gemeentelijke 
parkeerkaarten voor bewoners en voor autodelen voor de 
periode van 01 april 2021 tot en met 31 december 2025 

 
Juridische grondslag 
Artikel 173  van de Grondwet, 
Artikel 40 § 3 en artikel  41 °14 van het Decreet Lokaal Bestuur. 
Bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentelbelastingen, 
Omzendbrief van de Vlaamse Regering betreffende de gemeentefiscaliteit dd. 15 februari 2019. 
 
Motivering 
Door het toekennen van bewonerskaarten voor blauwe zones met beperkte parkeertijd, wordt 
gestreefd om het kort of lang parkeren gebieds- en doelgroepgericht te faciliteren, de 
parkeermogelijkheden van de inwoners te verhogen en de toegankelijkheid van de handelszaken en 
ondernemingen te bevorderen. 
 
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1: Basis retributie 
Met ingang van 1 april 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
geheven voor de afgifte van : 
- bewonerskaarten aan bewoners van straten waar de parkeertijd beperkt is en het gebruik van de 
parkeerschijf verplicht is; 
- parkeerkaarten voor autodelen aan erkende autodeelorganisaties of aan bewoners die lid zijn van een 
erkende autodeelorganisatie en die wonen in straten waar de parkeertijd beperkt is en het gebruik van 
de parkeerschijf verplicht is. 
 
Artikel 2: Retributieplichtige 
De retributie is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart. 
 
Artikel 3:  Inning en invordering 
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag van de kaart. 
 
Artikel 4: Inwerkingtreding 
Het reglement treedt in voege op 1 april 2021 en vervangt alle voorgaande reglementen, inzake 
dezelfde materie. Het wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikels 285, 286, inzonderheid § 1, 1° van 
het Decreet Lokaal Bestuur. 
 
Hoofdstuk 2: Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners 

Artikel 5: Geldigheid bewonerskaart 
§1 De bewonerskaart geldt in een van volgende zones: 
1° Zone 1: Centrum oost 

 - Mechelbaan (N15): tussen Reetlei en Leuvensebaan;  
 - Alice Nahonstraat: vanaf Mechelbaan (N15) tot en met huisnummer 3; 

2° Zone 2: Centrum west 
 - Mechelbaan (N15): vanaf Leuvensebaan tot en met huisnummer 533; 

3° Zone 3: Centrum noord 
 - Alice Nahonstraat, met uitzondering van het gedeelte vanaf Mechelbaan (N15) tot en met 
huisnummer 3 en van de achterliggende parking met toegang tussen huisnummers 12 en 12 A; 
 - Lierbaan: tussen Mechelbaan (N15) en Kleuterstraat; 
 - Waverlei: van huisnummer 4 A tot en met huisnummer 14 
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4° Zone 4: Peulis 
 - Peulisstraat;  
 - Peulisbaan tussen Oude Putsebaan en huisnummer 151 (niet inbegrepen); 
 - Oude Putsebaan: 
   aan de zijde van de oneven huisnummers: van Teintstraat tot en met huisnummer 35,  
   aan de zijde van de even huisnummers: van huisnummer 28 tot en met huisnummer 38; 

5° Zone 5: Beerzel 
 - Hoogstraat: tussen Kattestraat en Beerzelplein. 

 
Artikel 6: Aanvraagprocedure 
§1 Een bewonerskaart kan op aanvraag van een bewoner door het gemeentebestuur worden uitgereikt 
aan natuurlijke personen die wonen in een van de zones beschreven in artikel 5. 
 
§2 De aanvrager van een bewonerskaart moet: 
- het bewijs voorleggen dat hij zijn hoofdverblijfplaats heeft in één van de blauwe zones waarvoor de 
bewonerskaart wordt aangevraagd; 
- het bewijs voorleggen dat het voertuig op zijn naam is ingeschreven of dat hij er bestendig over 
beschikt. 
 
§3 De afmetingen van de bewonerskaart bedragen 10 x 10 cm. 
 
§4 Er wordt maximaal 1 bewonerskaart per wooneenheid uitgereikt. Op de bewonerskaart kunnen 
maximum 2 nummerplaten worden vermeld. 
 
§5 De bewonerskaart is geldig van 01 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. De bewonerskaart is 
per kalenderjaar hernieuwbaar. 
 
Artikel 7: Tarief 
§1 De retributie bedraagt 30,00 euro per kalenderjaar en per bewonerskaart. 
 
§2 De retributie is ondeelbaar en voor de geldigheidsduur verschuldigd, ongeacht of de titularis, om 
welke reden ook, gehouden is de uitgereikte bewonerskaart aan het gemeentebestuur terug te 
bezorgen. 
 
Artikel 8: Retributieplichtige 
De retributie is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart. 
 
Hoofdstuk 3: Gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen 

Artikel 9: Erkenningsvoorwaarden  
Om erkend te worden als autodeelorganisatie moet de organisatie aangesloten zijn bij het Vlaams 
Netwerk Autodelen (Autodelen.net). 
 
Artikel 10: Geldigheid parkeerkaart voor autodelen 
§1 De parkeerkaart voor autodelen is geldig op de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor 
autodelen. 
 
§2 De parkeerkaart voor autodelen is ook geldig op parkeerplaatsen waar de parkeertijd beperkt is, 
opgesomd in artikel 5 en zoals vermeld op de kaart. Dit is bepaald als volgt: 
- voor autodeelorganisaties: alle zones; 
- voor leden van een autodeelorganisatie: de zone waar het lid woont. 
 
Artikel 11: Aanvraagprocedure 
§1 Een parkeerkaart voor autodelen kan op aanvraag door het gemeentebestuur worden uitgereikt aan: 
1° een erkende autodeelorganisatie;  
2° leden van een erkende-autodeelorganisatie die wonen in een van de zones beschreven in artikel 5. 
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§2 De aanvrager van een parkeerkaart voor autodelen moet het bewijs voorleggen dat het voertuig 
gebruikt wordt voor autodelen. Volgende documenten moeten voorgelegd worden bij aanvraag: 
1° Voor voertuigen van de autodeelorganisatie zelf: 

- naam, adres en contactgegevens van de autodeelorganisatie, 
- voor elk voertuig waarvoor een parkeerkaart wordt aangevraagd het verzekeringsbewijs en het 
inschrijvingsbewijs. 

2° Voor het eigen voertuig van leden van een autodeelorganisatie: 
- bewijs van lidmaatschap bij de organisatie voor autodelen; 
- voor elk voertuig waarvoor een parkeerkaart wordt aangevraagd het verzekeringsbewijs en het 
inschrijvingsbewijs; 
- bewijs dat de eigenaar van de deelauto zijn hoofdverblijfplaats heeft in een van de zones 
beschreven in artikel 5. 

 
§3 De afmetingen van de parkeerkaart voor autodelen bedragen 10 x 10 cm. 
 
§4 Er wordt maximaal 1 parkeerkaart per voertuig uitgereikt. 
 
§5 De parkeerkaart voor autodelen is geldig van 01 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. De 
parkeerkaart is per kalenderjaar hernieuwbaar. 
 
Artikel 12: Tarief 
§1 De retributie bedraagt 0,00 euro voor een parkeerkaart voor autodelen. 
 
§2 Voor de aflevering van een duplicaat van een parkeerkaart voor autodelen wordt een retributie van  
15,00 euro per kaart aangerekend. 
 
§3 De retributie is ondeelbaar en voor de geldigheidsduur verschuldigd, ongeacht of de titularis, om 
welke reden ook, gehouden is de uitgereikte parkeerkaart aan het gemeentebestuur terug te bezorgen. 


