Algemeen retributiereglement
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 december 2019,
gewijzigd door de gemeenteraad op
14 februari 2020, 13 maart 2020, 11 december 2020, 2 april 2021 en 8 oktober 2021
en gecoördineerd door het college van burgemeester en schepenen op 3 november 2021
Hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17 i.v.m. parkeren :
Hoofdstuk 16. Retributie op het bewonersparkeren en op de afgifte van bewonerskaarten
Artikel 16.1.
Er wordt een 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 en waar het parkeren voorbehouden is voor bewoners te regelen. 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, 2de lid, van de
wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten.
Artikel 16.2.
§1. Er kan een gemeentelijke parkeerkaart worden uitgereikt aan bewoners van de gemeente onder
de vorm van een bewonersvignet of een bewonerskaart, onder de volgende voorwaarden:
•

•
•
•
•

•

•

Het bewonersvignet of de bewonerskaart kan enkel uitgereikt worden aan personen die hun
hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de gemeente, zone of straat vermeld op de
bewonerskaart of -vignet en die beschikken over een eigendomsbewijs van een auto of
kunnen aantonen dat hij/zij er een gebruiksrecht op heeft.
De maximale toegelaten massa van de wagen waarvoor de bewonerskaart of vignet wordt
aangevraagd overschrijdt de 3 500 kg niet.
Er wordt ten hoogste 1 bewonerskaart of -vignet per wooneenheid uitgereikt.
De bewonerskaarten en -vignetten zijn vierkant en hebben een zijde van 10 cm.
De bewonerskaarten en -vignetten zijn geldig vanaf de datum dat ze aangemaakt worden tot
en met de 31ste december van het jaar dat volgt op het jaar waarin ze aangemaakt werden.
Dit betekent ten hoogste 2 jaar.
Op de bewonerskaarten of -vignetten staat vermeld:
o de geldigheidsduur
o de straat of het deel van een straat of de zone waar ze geldig zijn
o 1 of 2 nummerplaten.
De bewonerskaarten of -vignetten zijn op een bepaalde manier tegen namaak beschermd.

§2. De gemeentelijke parkeerkaart bedoeld in §1 kan vervangen worden door een elektronisch
toezichtsysteem op basis van het kenteken van het voertuig waarbij de voorwaarden van uitreiken
dezelfde zijn als in §1. In dit geval moet, waar verwezen wordt naar ‘het zichtbaar aanbrengen van de
door de gemeente uitgereikte bewonerskaart of -vignet overeenkomstig het ministerieel besluit van

9 januari 2007 op de binnenkant van de voorruit van het voertuig, of als er geen voorruit is op het
voorste gedeelte van het voertuig’ dit begrepen worden als een controle via het elektronisch
toezichtsysteem.
Artikel 16.3.
De retributie op de afgifte van de bewonerskaarten of -vignetten zoals bedoeld in artikel 16.2, §1.
wordt als volgt vastgesteld:
•
•

Gratis voor de originele bewonerskaart of -vignet
15 euro voor een duplicaat dat wordt afgegeven naar aanleiding van verlies, diefstal,
vernietiging, onleesbaarheid, beschadiging, … van de originele bewonerskaart of -vignet.

Artikel 16.4.
De retributie voor het parkeren op parkeerplaatsen met een blauwe zone reglementering met
uitzondering voor bewoners en op parkeerplaatsen voor bewoners, wordt als volgt vastgesteld:
•

•

•

Het parkeren van voertuigen van de bewoners is gratis. Het statuut van bewoner wordt
vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen van de door de gemeente uitgereikte
bewonerskaart of -vignet overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007 op de
binnenkant van de voorruit van het voertuig, of als er geen voorruit is op het voorste
gedeelte van het voertuig.
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 op de binnenkant van de voorruit van het voertuig
van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999, of als er geen
voorruit is op het voorste gedeelte van het voertuig.
Voor het parkeren van alle andere gebruikers: 15 euro per dag.

Artikel 16.5.
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. De retributie is
verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is zonder parkeerkaart voor mensen met een handicap of
zonder de geldige bewonerskaart of -vignet te hebben geplaatst of een bewonerskaart of -vignet te
hebben geplaatst die geldig was voor een andere zone. De retributie is betaalbaar door
overschrijving van het verschuldigd bedrag op rekening van het gemeentebestuur of op de rekening,
opgegeven door een derde, hierna concessionaris genoemd. Deze concessionaris dient door het
gemeentebestuur te zijn aangesteld met het oog op het uitoefenen van het toezicht op de naleving
van onderhavig reglement. De retributie dient betaald te worden binnen de zeven dagen na het
aanbrengen door de concessionaris, van de betalingsuitnodiging op de voorruit van het voertuig.
Indien de retributie niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, ontvangt de schuldenaar een
eerste schriftelijke aanmaning vanwege de concessionaris. Deze aanmaning wordt bezorgd zonder
bijkomende administratieve kost. Indien na deze eerste aanmaning geen betaling wordt verricht
binnen de acht kalenderdagen, volgt een tweede schriftelijke aanmaning en zijn de administratieve
aanmaningskosten, ten bedrage van 9,25 euro (hetzij 3 euro voor de eerste aanmaning en 6,25 euro
voor de tweede aanmaning) ten laste van de schuldenaar. Indien de retributie na de tweede
aanmaning nog steeds niet betaald wordt, kan de advocaat van de concessionaris één of meerdere
aanmaningen versturen met een bijkomende minimale kost van 10,50 euro.
Artikel 16.6.

Zijn vrijgesteld van deze retributie: de inname van een parkeerplaats binnen een zone voor
bewonersparkeren op basis van een vergunning waarop de bepalingen van hoofdstuk 15 van huidig
reglement van toepassing zijn.
Hoofdstuk 17. Retributie op het parkeren op plaatsen met een blauwe zone
Artikel 17.1.
Er wordt een retributie gevestigd op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op
plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. 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, 2de lid, van de wet van 25 juni 1993
betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
Artikel 17.2.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
•

•

Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden en volgens artikel
27.1 en 27.2 (betreffende beperkte parkeerduur blauwe zone) van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen reglement van politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg
Een forfaitair bedrag van 15 euro 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 de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1 van vernoemd koninklijk besluit
van 1 december 1975.
Artikel 17.3.
Zijn vrijgesteld van deze retributie:
•

•

•

De bewoners die de door de gemeente uitgereikte officiële bewonerskaart, overeenkomstig
het ministerieel besluit van 18 december 1991, zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van
het voertuig doch dit enkel op de plaatsen waar de verkeerssignalisatie aanduidt dat de
bewoners deze bewonerskaart mogen aanwenden.
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap. 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.
De inname van een parkeerplaats binnen een blauwe zone op basis van een vergunning
waarop de bepalingen van hoofdstuk 15 van huidig reglement van toepassing zijn.

Artikel 17.4.
De retributie is verschuldigd door de titularis 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.
Artikel 17.5.

De retributie is betaalbaar door overschrijving van het verschuldigd bedrag op rekening van het
gemeentebestuur of op de rekening, opgegeven door een derde, hierna concessionaris genoemd.
Deze concessionaris dient door het gemeentebestuur te zijn aangesteld met het oog op het
uitoefenen van het toezicht op de naleving van onderhavig reglement. De retributie dient betaald te
worden binnen de zeven dagen na het aanbrengen door de concessionaris, van de
betalingsuitnodiging op de voorruit van het voertuig. Indien de retributie niet binnen de gestelde
termijn wordt betaald, ontvangt de schuldenaar een eerste schriftelijke aanmaning vanwege de
concessionaris. Deze aanmaning wordt bezorgd zonder bijkomende administratieve kost. Indien na
deze eerste aanmaning geen betaling wordt verricht binnen de acht kalenderdagen, volgt een
tweede schriftelijke aanmaning en zijn de administratieve aanmaningskosten, ten bedrage van 9,25
euro (hetzij 3 euro voor de eerste aanmaning en 6,25 euro voor de tweede aanmaning) ten laste van
de schuldenaar. Indien de retributie na de tweede aanmaning nog steeds niet betaald wordt, kan de
advocaat van de concessionaris één of meerdere aanmaningen versturen met een bijkomende
minimale kost van 10,50 euro.
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