RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN VAN
MOTORVOERTUIGEN OP DE OPENBARE WEG OF OP DE PLAATSEN
GELIJKGESTELD AAN DE OPENBARE WEG
(gemeenteraad 29/04/2004; gewijzigd op 22/06/2009)
Artikel 1 :
Er wordt 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, § 2, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten.
Artikel 2:
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
Een forfaitair bedrag van € 25 per dag voor elke periode die langer is dan deze 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 dd. 1 december 1975.
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 29 juli 1991.
Artikel 3:
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is
door de verkeersborden. Deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden als de gebruiker
opteert voor de toepassing van het forfaitair tarief.
Artikel 4:
De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn
voertuig plaatst, wordt 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:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Artikel 6:
Op zon- en feestdagen is er geen retributie verschuldigd.
Artikel 7:
De gebruiker kan geen verhaal indienen wanneer hij, niettegenstaande het vereffenen van de
retributie, toch niet mag parkeren wegens een reden vreemd aan de wil van het
gemeentebestuur of in geval van verplichte evacuatie van de voertuigen bij politiebevel.
Artikel 8:
De eigenaar van het voertuig, de nummerplaathouder en de gebruiker zijn hoofdelijk aansprakelijk
voor alle inbreuken op onderhavig retributiereglement en kunnen, naar keuze van de aangestelde
van de gemeente, worden aangesproken in vergoeding van de retributie die forfaitair bij reglement
bepaald is in artikel 2 hiervoor.
Artikel 9:
Indien de retributie niet wordt betaald, zal ze burgerrechtelijk worden ingevorderd. Alle kosten
verbonden aan deze procedure worden verhaald op de gebruiker, [naast de kosten die bij wet
worden vastgelegd:
- gewone herinnering: € 14
(GR 22/06/2009)
- aangetekende herinnering: € 29]

