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021 
Onderwerp: Reglement houdende de retributie op het parkeren. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; 
Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer 

over de weg; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juli 2016 

houdende de goedkeuring van de overeenkomst betreffende de exploitatie parkeren op de straat en 
de bouw en exploitatie parking Grote Markt; 

Gelet op het reglement houdende de retributie op het parkeren van 4 september 2017; 
Overwegende dat voor het verkrijgen van een vergunning voor het verhuur van voertuigen met 

bestuurder een voorwaarde is dat de exploitant dient te beschikken over een private 
parkeergelegenheid en dus niet in aanmerking komt voor een bewonerskaart; 

Overwegende dat dit voor de duidelijkheid dient toegevoegd te worden aan artikel 5 van het 
reglement; 

Overwegende dat het aangewezen is het volledig retributiereglement opnieuw integraal te 
laten goedkeuren; 
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 BESLUIT, 21 stemmen tegen 7 bij 2 onthoudingen 
 
Artikel 1 
Er wordt een retributie geheven voor het parkeren van motorvoertuigen en aanhangwagens en hun 
onderdelen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg waar het 
gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van betalend parkeren verplicht is. 
 
Artikel 2 
De plaatsen met een dusdanige parkeerbeperking worden door ons vastgesteld. 
 
Artikel 3 
De bestuurder die zonder andere tijdsbegrenzing verkiest te parkeren, kan parkeren op de onder 
artikel 4 bedoelde plaatsen, tegen betaling van een retributie van 20,00 euro per dag bij betalend 
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parkeren, en 25 euro per dag in de blauwe zone. Deze bedragen kunnen door de opdrachtgevende 
overheid tijdens de uitvoering van de overeenkomst gewijzigd worden. 
 
De retributie wordt betaald binnen de vijf dagen hetzij door betaling in speciën bij de opdrachtnemer, 
hetzij door storting of overschrijving op de aangeduide bankrekening, overeenkomstig de richtlijnen 
vermeld op het parkeerticket dat in dit geval door de daartoe bevoegde persoon op het voertuig wordt 
aangebracht. 
 
Deze gebruikersmodaliteit wordt op de parkeerautomaten aangeduid als “tarief 1”. Betaling van de 
retributie geeft recht op een onafgebroken parkeertijd, waarvan de duur wordt beperkt volgens de 
modaliteiten vermeld op de toestellen onder “tarief 1”.  
 
Artikel 4 
a) In afwijking van artikel 3 bedraagt de retributie, afhankelijk per parkeerzone: 
 
Zone 1:  
Grote Markt, Marktstraat, Bergstraat, Geldersstraat (Frans), Hellingstraat, Kruisboogschuttersstraat, 
Lange Molensstraat, Leuvensestraat vanaf de Bergstraat tot de Leopoldstraat, Mechelsestraat, Nolet 
de Brauwerestraat, Nowélei (Jean Baptiste), Ridderstraat, Toekomststraat, Vlaanderenstraat vanaf de 
Lange Molensstraat tot de Mechelsestraat, Kleine Molensstraat, Duchéstraat (Marius) tussen de 
Hellestraat en de Mechelsesteenweg, Mechelsesteenweg vanaf de Mechelsestraat tot de Duchéstraat 
(Marius), Trooststraat, Leopoldstraat, Schapulierstraat, Witherenstraat, Portaelsstraat, Portaelsplein, 
Heldenplein, Stationlei, Drenkplaatsstraat, Spuymolenstraat vanaf de Rooseveltlaan (Franklin) tot de 
Kolveniersstraat. 
 
Maximum parkeerduur: 2 uur. 
Te betalen periode: van maandag tot en met  zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur. 
Tarief: 0,25 euro per 10 minuten of 1,5 euro per uur. 
  
Zone 2: 
Campionlei (Ferdinand), Buissetstraat (Xavier), Blondieaustraat (Etienne), Hanssenslaan (Benoit), d’ 
Aubreméstraat, Vaartstraat, Kursaalstraat, Leuvensestraat vanaf de d’Aubreméstraat tot de 
Hanssenslaan (Benoit), Parkstraat, Rivierstraat, Van Helmontstraat, Vissersstraat, Vlaanderenstraat 
vanaf de Lange Molensstraat tot de Steenkaai, Bolwerkstraat, Goubloemstraat, Schaarbeeklei vanaf 
het Heldenplein tot de Parkstraat, Koepoortstraat, Trawoolstraat,  Tuchthuisstraat, Herlaerstraat, 
Kasteelstraat, Zennelaan, Gendarmeriestraat, de Grimbergestraat (Roger), Spiegelstraat, 
Kolvenierstraat, Arsenaalstraat, Slachthuisstraat, Spuymolenstraat vanaf de Gendarmeriestraat tot de 
Kolveniersstraat, Vuurkruisenlaan vanaf het Portaelsplein tot de Europabrug. 
 
Maximum parkeerduur: 4 uur. 
Te betalen periode: van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur. 
Tarief: 0,15 euro per 15 minuten of 0,60 euro per uur. 
 
Zone 3: 
Tyndaleparking, Rooseveltlaan (Franklin), parking Roosevelt, parking Rondeweg, parking 
Commanderieplein en parking Correctiedreef. 
 
Maximum parkeerduur: onbeperkt. 
Te betalen periode: van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur. 
Tarief: 0,15 euro per 15 minuten of 0,60 euro per uur. 
 
Betaling in Zone 1, 2 of 3 geeft recht op een onafgebroken parkeertijd, waarvan de duur beperkt wordt 
volgens de modaliteiten vermeld op de toestellen. 
 
Blauwe Zone: 
Parking Slachthuis, Hellestraat, Kazernestraat, Den Haeckstraat, Mechelsesteenweg vanaf de 
Duchéstraat (Marius) tot de Gezellestraat (Guido), Gezellestraat (Guido), Consciencestraat (Hendrik), 
Hendrik I-lei vanaf de Rooseveltlaan (Franklin) tot de Gezellestraat (Guido), Tinelstraat (Edgard), 
Blockxstraat (Jan), Benoitstraat (Peter), Groenstraat vanaf de Rooseveltlaan (Franklin) tot de 
Sobrystraat (Lode), Sobrystraat (Lode), Olmstraat vanaf de Bolwerkstraat tot de Sobrystraat (Lode), 



 

UITTREKSELGR  3 

 

Eikstraat, Nijverheidsstraat vanaf de Leuvensestraat tot de Sobrystraat (Lode), Kortestraat, 
Duchéstraat (Marius) vanaf de Hellestraat tot de Werkhuizenstraat, Werkhuizenstraat en de 
Vestenstraat. 
 
Maximum parkeerduur: 4 uur. 
Tarief: gratis 
 
Deze retributie wordt onmiddellijk betaald bij het gebruik maken van de parkeerplaats, hetzij door het 
inbrengen van het vereiste bedrag in de parkeerautomaten of gebruik van de sms- of app-toepassing. 
Indien de parkeerautomaten gebrekkig werken, dient de gebruiker dit onmiddellijk mee te delen aan 
de concessiehouder en een parkeerschijf te plaatsen. 
 
In alle zones kan tevens, door het nemen van een nulticket aan de parkeerautomaat of mits gebruik 
van de speciale parkeerschijf “het Vilvoords kwartier” gedurende maximum 15 minuten gratis 
geparkeerd worden. De kostprijs van deze parkeerschijf bedraagt 2,50 euro. De parkeerschijf is niet te 
gebruiken in combinatie met een parkeerticket. 
 
b) De bestuurders die dit wensen, kunnen een parkeerabonnement kopen. 
De retributie voor dit parkeerabonnement, dat geldig is voor alle betalend parkeren en in de blauwe 
zone op het grondgebied van de stad Vilvoorde, bedraagt voor een: 

 Kwartaalabonnement: 95 euro. 

 Jaarabonnement: 350 euro. 
Er wordt een korting toegekend van 10% bij de aankoop vanaf 20 stuks (op één enkel adres) en van 
20% bij de aankoop vanaf 50 stuks (op één enkel adres).  
 
De aanvragers zullen een parkeerabonnement ontvangen geldig voor een kwartaal of een jaar, 
waarbij de geldige begin- en einddatum zal worden meegedeeld. 
 
Voor de parkings Tyndale, Roosevelt, d’Aubremé en Rondeweg is een apart abonnement 
beschikbaar. Dit werkdagabonnement is aan te schaffen per werkdag, inclusief zaterdag en is geldig 
tussen 9 en 19u. en enkel op voornoemde parkings. Het abonnement is geldig voor een jaar. De 
retributie voor dit parkeerabonnement bedraagt 50 euro per dag voor een jaar. Er kunnen meerdere 
dagen aangeschaft worden zonder dat de dagen elkaar moeten opvolgen.  
 
De aanvrager van het parkeerabonnement betaalt het verschuldigde bedrag bij het aanmaken van het 
parkeerabonnement. Het parkeerabonnement wordt digitaal afgeleverd en wordt enkel aan 1 
nummerplaat gekoppeld.  
 
Artikel 5  
Personen die hun domicilie hebben in de in artikel 4 bedoelde zones en die voldoen aan de 
voorwaarden zoals vastgelegd in het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de 
gemeentelijke parkeerkaart, kunnen aanspraak maken op maximaal 2 bewonerskaarten tegen een 
tarief van 20,00 euro voor een eerste bewonerskaart en 100,00 euro voor een tweede bewonerskaart, 
beiden met een geldigheidsduur van 1 jaar, met dien verstande:  

- Wie over één wagen beschikt, maar niet over een garage, recht heeft op één 
bewonerskaart;  

- Wie over één wagen beschikt en deze kan stallen in een garage, geen recht heeft op een 
bewonerskaart; 

- Wie over twee wagens beschikt en één garage, kan één bewonerskaart bekomen; 
- Wie over twee wagen beschikt en twee garages, kan geen bewonerskaart bekomen. 

De beperking aangaande het beschikken van een garage is enkel van toepassing indien deze garage 
zich in een straal van 400 meter van de woning bevindt.  
Wie over een derde wagen beschikt, dient een parkeerabonnement aan te kopen. 
 
Er worden geen bewonerskaarten verleend aan voertuigen bestemd voor het verhuur van voertuig 
met bestuurder zoals bedoeld in het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 
personenvervoer over de weg. 
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De bewonerskaart  wordt digitaal afgeleverd en wordt enkel aan 1 nummerplaat gekoppeld. De 
bewonerskaart kan enkel gebruikt worden voor het voertuig waarvan de nummerplaat erop aangeduid 
is en voor een welbepaalde zone die erop aangeduid is.  
 
Zone A:  
Geldig voor parking Roosevelt, Tyndale, Slachthuisplein, het Commanderieplein,  Vaartstraat, 
Kursaalstraat, Vissersstraat, Vlaanderenstraat, Lange Molensstraat, Gendarmeriestraat, Zennelaan, 
Slachthuisstraat, Spuymolenstraat, Drenkplaatsstraat, Kolveniersstraat, Arsenaalstraat, Spiegelstraat, 
de Grimberghestraat (Roger), Mechelsestraat, Portaelsstraat, Kleine Molensstraat, Bergstraat, 
Marktstraat, Grote Markt, Neerhofstraat, Peperstraat, Pootstraat (Karel Jan Frans), Preckherstraat 
(Jean), Nolet de Brauwerestraat, Varkensmarkt,  Geldersstraat (Frans), Hellingsstraat, Rooseveltlaan 
(Franklin) vanaf de Mechelsestraat tot de Nowélei (Jean Baptiste), Nowélei (Jean Baptiste), 
Guldenschaapstraat, Toekomststraat, Leuvensestraat vanaf de Bergstraat tot de Nowélei (Jean 
Baptiste), Heldenplein, Portaelsplein, Vuurkruisenlaan 
 
Zone B:  
Geldig voor parking Roosevelt, Parking Tyndale, Kruisboogschuttersstraat, Parkstraat, Portaelsplein, 
Ridderstraat, Toekomststraat, Rooseveltlaan (Franklin) vanaf de Nowélei (Jean Baptiste) tot de 
Campionlei (Ferdinand), Bolwerkstraat, Campionlei (Ferdinand), Leuvensestraat vanaf de Bergstraat 
tot de Hanssenslaan (Benoit), Trooststraat, Hanssenslaan (Benoit), Rivierstraat, d’Aubreméstraat, 
Blondieaustraat (Etienne), Buissetstraat (Xavier), Van Helmontstraat, Stationsplein, Stationlei, 
Leopoldstraat, Schapulierstraat, Witherenstraat, Heldenplein, Vuurkruisenlaan vanaf het Heldenplein 
tot de Europabrug, Goubloemstraat, Koepoortstraat, Schaarbeeklei vanaf het Heldenplein tot de 
Parkstraat, Tuchthuisstraat, Herlaerstraat, Kasteelstraat, Trawoolstraat, Commanderieplein, Nowélei 
(Jean Baptiste), Maria-Theresialaan, Rondeweg zonder parking Rondeweg, Correctiedreef zonder 
parking Correctiedreef.  
 
Zone C:  
Geldig voor parking Roosevelt, Tyndale, Vestenstraat, Duchéstraat (Marius) vanaf de 
Mechelsesteenweg tot de Werkhuizenstraat, Kortestraat, Werkhuizenstraat, Hellestraat, 
Mechelsesteenweg vanaf de Rooseveltlaan (Franklin) tot de Gezellestraat (Guido), Kazernestraat, 
Den Haeckstraat, Gezellestraat (Guido), Consciencestraat (Hendrik), Hendrik I-lei vanaf de 
Rooseveltlaan (Franklin) tot de Gezellestraat (Guido), Tinelstraat (Egdard), Blockxstraat (Jan), 
Benoitstraat (Peter), Groenstraat vanaf de Rooseveltlaan (Franklin) tot de Sobrystraat (Lode), 
Sobrystraat (Lode), Olmstraat vanaf de Sobrystraat (Lode) tot de Bolwerkstraat, Eikstraat, 
Nijverheidsstraat vanaf de Leuvensestraat tot de Sobrystraat (Lode). 
 
De titularis van de bewonerskaart betaalt het verschuldigde bedrag bij het aanmaken van de digitale 
bewonerskaart. 
 
Artikel 6 
Het parkeerticket afgeleverd door de parkeerautomaat, de blauwe schijf of de speciale parkeerschijf 
‘Vilvoords kwartiertje’, moet door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden 
aangebracht of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. De bewonerskaart of 
het parkeerabonnement is digitaal gekoppeld aan de nummerplaat van de wagen.  
 
Artikel 7 
Dagkaarten kunnen door de organisatoren van evenementen aangekocht worden in de parkeerwinkel 
en dit ten miste 15 dagen voorafgaand aan het evenement tegen een kostprijs van 8 euro per dag. De 
aankoop van deze dagkaarten resulteert echter niet in een voorbehouden parkeerplaats. Deze 
dagkaarten kunnen enkel gebruikt worden op de stadsrandparking Rooseveltlaan (Franklin) en zijn 
niet bruikbaar op marktdagen voor 15.00 uur.  
 
Artikel 8 
Op zon- en feestdagen (inbegrepen 11 juli) is geen retributie verschuldigd. 
 
Tevens is deze retributie niet van toepassing op voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van 
eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig duidelijk en leesbaar op de inrij is 
aangebracht. 
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Artikel 9 
De mindervaliden, houders van een speciale kaart uitgereikt door een officiële instelling 
overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met 
een handicap, worden vrijgesteld van de betaling van het voorgeschreven parkeergeld, indien deze 
kaart zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de voorruit van het voertuig of, als er geen 
voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. 
 
Artikel 10 
Overeenkomstig artikel 27.3.1 van het verkeersreglement moet het voertuig de parkeerplaats verlaten 
hebben uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd. 
 
Artikel 11 
Het gebruik van de parkeerautomaat, de blauwe schijf, het parkeerabonnement of de speciale 
parkeerschijf ‘het Vilvoords kwartiertje’ geeft enkel recht tot stationeren gedurende de gekozen tijd. De 
betaling van de retributie geeft geen aanleiding tot enig recht noch op toezicht. Het stationeren 
gebeurt steeds op eigen risico. 
 
Artikel 12 
Zorgverstrekkers met een RIZIV nummer of erkend door de Vlaamse Gemeenschap kunnen een 
zorgkaart aankopen waarmee zij vrijgesteld zijn van het betalend parkeren voor een maximale 
tijdsduur van 1 uur. Het begintijdstip wordt aangeduid via een geldige parkeerschijf die conform de 
regelgeving gebruikt wordt.  
Deze zorgkaart wordt gekoppeld aan maximaal één nummerplaat en kan bekomen worden mits het 
betalen van 50 euro. De geldigheidsduur van de kaart bedraagt 1 jaar. 
 
Artikel 13 
Bij gebrek aan betaling in der minne worden volgende stappen ondernomen waarbij de gemaakte 
kosten steeds ten laste zijn van de wanbetaler: 

- Verzending van een 1ste aanmaning door de opdrachtnemer: geen kosten. 
- Verzending van een 2de aanmaning door de opdrachtnemer: 9 euro. 
- Verzending van een 3de aangetekende aanmaning door de opdrachtnemer aangestelde 

raadsman: 15 euro. 
- Verzending van een aanmaning door een gerechtsdeurwaarder in het kader van de 

minnelijke invordering : de invorderingskost. 
 

Artikel 14 
Bij gebrek aan minnelijke schikking, zal de invordering geschieden conform de wettelijke regels, in 
principe dus volgens de burgerlijke rechtspleging. 
 
 
Artikel 15 
Het gemeenteraadsbesluit van 4 september 2017 houdende de retributie op het parkeren wordt 
opgeheven. 
 
Artikel 16 
Dit besluit treedt in werking op 11 september 2018. 
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