REGLEMENT RETRIBUTIE OP HET PARKEREN IN DE BLAUWE ZONE

Artikel 1 - Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31/12/19 wordt er
een gemeentelijke 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 dat
parkeren toegelaten is én waar bovendien een blauwe zone-reglementering van
toepassing is.
Artikel 2 - De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden.
- Een forfaitair bedrag van 25 eur per dag voor elke 24 uur volgend 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 01/12/75.
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 speciale parkeerkaart voor gehandicapten uitgereikt overeenkomstig de
modaliteiten bepaald bij ministerieel besluit.
Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door de gemeente
uitgereikte officiële bewonerskaart, zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het
voertuig.
Deze reglementering is evenmin van toepassing op de bestuurders aan wie een
vergunning werd afgeleverd voor de inname van het openbaar domein ter gelegenheid
van bouwwerken en verbouwingswerken. Deze vrijstelling wordt beoordeeld op het
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ogenblik van het parkeren, door het aanbrengen van een attest ‘Inname Openbaar
domein’ afgeleverd door de gemeentediensten. Dit attest vermeldt de naam en het adres
van diegene aan wie de vergunning werd uitgereikt alsook de periode waarvoor de
vergunning werd uitgereikt.
Artikel 3 - 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 - 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 2 bedoelde forfaitaire tarief.
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de
gemeente een uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de
voorruit van het voertuig.
Artikel 5 - 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: 0,00 eur

-

verzending van een tweede (aangetekende) aanmaning: 7,50 eur

- minnelijke invordering van de retributie door een gerechtsdeurwaarder: 15,00 eur
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