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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 14 december 2015

INTERNE ZAKEN

7 2015_GR_00222 Belastingen en retributies - Aanpassing van de retributie op 
het parkeren in een blauwe zone voor de periode van 1 
januari 2016 tot en met 31 december 2019 - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kristof Sels; de heer Tom Ongena; de heer Joris De Pauw; mevrouw An Coen; de heer 
Servaas De Vries; de heer Ronny Slootmans; de heer Jan Broes; de heer Eddy Vercammen; de heer 
Eric Janssens; mevrouw Hilde Van de Werf; de heer Jan Van Asch; de heer Bert De Keyser; de heer 
Sven Vercammen; de heer Willy Van Looy; de heer Dave Van Oosterwyck, voorzitter OCMW - met 
raadgevende stem; de heer Maurice Verheyden; de heer Kris Hapers; mevrouw Annie Van Dessel; 
mevrouw Elke Hellemans; de heer Jeroen Baeten; mevrouw Natascha Knegtel; mevrouw Steffi 
Buelens; de heer Wim Pauwels; de heer Jan Van Itterbeeck; de heer Harry Andries; de heer Jos 
Moeyersons; de heer Gunter Desmet, Secretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Sofie Van Luyck, voorzitter; mevrouw Martine De Graef

Stemming
Goedgekeurd door gemeenteraad in zitting van 14 december 2015
Individuele stemming
- Met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en context
Ingevolge het toepasselijk maken van de wet van 20/12/2002 betreffende de minnelijke invordering 
van schulden van de consument op gerechtsdeurwaarders en advocaten bij wetswijziging van 
27/03/09 dient artikel 5 van die wet toegepast te worden door de gerechtsdeurwaarder bij een 
minnelijke invordering, en die luidt:

Het is verboden aan de consument enige vergoeding te vragen, anders dan de overeengekomen 
bedragen in de onderliggende overeenkomst in geval van niet-naleving van de contractuele 
verbintenissen.

De ‘onderliggende’ overeenkomst is in casu het retributiereglement op het parkeren in blauwe zone.

Zodoende dient het bestaande retributiereglement van de gemeente best aangevuld te worden, wil 
men een gerechtsdeurwaarder een minnelijke poging tot invordering laten verzenden.

Juridische grond
Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven.
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Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, en 
zijn latere wijzigingen.

Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap.

Advies van de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur (HRBB) van 29 april 2004 met betrekking tot de 
keuzemogelijkheid tussen het invoeren van een retributie, een belasting of een administratieve 
sanctie.

Argumentatie
Een gedwongen invordering van de retributie is enkel mogelijk nadat het college een dwangbevel 
uitvoerbaar heeft verklaard en kan dus geenszins op verzoek van de externe firma. Daarom is het 
aangewezen dat de firma in staat is een minnelijke invordering te laten uitvoeren door een 
gerechtsdeurwaarder indien de debiteur de retributie niet betaalt.

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen of 
retributies.

De verhoging van de parkeermogelijkheden vereist ook nieuwe mogelijkheden voor de controle op de 
beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen.

Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente brengt aanzienlijke 
lasten met zich mee.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 15°van het gemeentedecreet : De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van 
de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de 
voorwaarden ervan.

Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, 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 een blauwe zone-reglementering van toepassing is.

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom 
zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op de 
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 1, 2e lid, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

Artikel 2
§1 De retributie wordt als volgt vastgesteld:

- Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;

- Een forfaitair bedrag van 25 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.
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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 1.12.1975.

§2 Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door de gemeente uitgereikte 
bewonerskaart overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007 zichtbaar aanbrengen 
achter de voorruit van het voertuig.

§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.

§4 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

 het tarief van de door de post aangerekende 
portkosten

verzending van een aanmaning door een 
gerechtsdeurwaarder in het kader van de 
minnelijke invordering

  15,00 EUR

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is en is betaalbaar 
door overschrijving op de rekening van de gemeente; deze laatste mogelijkheid wordt enkel 
aangeboden als de gebruiker opteert voor de toepassing van het forfaitaire tarief.

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 tien dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig.

Artikel 5
De retributie is niet verschuldigd op zon- en feestdagen en op 11 juli.

Artikel 6
Het raadsbesluit van 16 december 2013 houdende goedkeuring van een retributie op het parkeren in 
een blauwe zone voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt met ingang 
van 1 januari 2016 vervangen door huidig besluit.

Artikel 7
Een afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de hogere overheid.

Bijlagen
1. blauwe zone.pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 
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NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Op last: 

De secretaris (w.g.), De voorzitter (w.g.),
Gunter Desmet Sofie Van Luyck

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Opdracht voorzitter d.d. 15.01.2013
Bij toepassing van art. 183bis GD

De secretaris,  De burgemeester

Gunter Desmet Kristof Sels


