UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van maandag 18 december 2017
Aanwezig: Norbert De Cuyper; voorzitter
Hilde Crevits; titelvoerend burgemeester
Kristof Audenaert; wnd. burgemeester
Lieselotte Denolf, Eddy De Ketelaere, Elsie Desmet,
Rita Dewulf, Hans Blomme, Annick Vanderspurt,
Joost Cuvelier; schepenen
Bart Naeyaert, Ward Baert, Martine Vanwalleghem,
Elke Carette, Jurgen Claus, Mieke Verduyn, Pieter Billiet,
Bertrand Vander Donckt, Steve Becelaere, Eva Maes,
Ellen de Brabander, Paul Dieryckx, Rik Hoste,
Laurie Bogaert, Tom Vanhoutte, Ruben Vangheluwe;
raadsleden
Tom Vandenberghe; secretaris
Verontschuldigd: Vanessa Jodts; raadslid
BELASTINGEN - RETRIBUTIE
VOORBEHOUDEN PLAATSEN

OP

HET

PARKEREN

OP

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42 §3 en 43, §2,15° van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door
parkeerbedrijven, waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te
voeren;
Gelet op het Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Overwegende dat er parkeerplaatsen zullen voorbehouden worden voor het autodelen;
Overwegende dat er parkeerplaatsen zullen voorbehouden worden voor het opladen van elektrische
voertuigen;
Overwegende dat deze parkeerplaatsen enkel mogen ingenomen worden door bovenstaande
categorie voertuigen of voertuigen die van deze service wensen gebruik te maken;
Overwegende dat de verhoging van de parkeermogelijkheden ook nieuwe mogelijkheden vereist
voor de controle op de beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen;
Overwegende dat het passend voorkomt hiervoor een retributiereglement in te voeren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:

met eenparigheid.

Artikel 1 - Belastbare grondslag
Vanaf 1 januari 2018 wordt een retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op
voorbehouden parkeerplaatsen.
Artikel 2 - Parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen
§1 - Richtlijnen voor het gebruik van de parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen.
De parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen worden aangeduid met het verkeersbord 'E9'
met een onderbord "autodelen" en mogen enkel worden ingenomen door voertuigen waarvoor een
gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen werd uitgereikt.
§2 - Tarieven

De retributie wordt als volgt vastgesteld:
-

Gratis voor voertuigen waarvoor een geldige gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen werd
uitgereikt;
Een forfaitair bedrag van 50 EUR per kalenderdag wanneer de richtlijnen inzake het gebruik
van de gemeentelijke parkeervergunning niet worden nageleefd;
Deze retributie is steeds verschuldigd, 24 uur op 24, ook op zon- en feestdagen

Bijzondere tarieven:
-

gemeentelijke parkeerkaart voor Cambiovoertuigen: gratis
gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen voor autodelen die lid zijn van een erkende
autodeelorganisatie: 15,00 EUR.

Artikel 3 - Parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen
§1 - Richtlijnen voor het gebruik van de parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van
elektrische voertuigen
De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen worden uitgerust
met een oplaadpunt en mogen enkel worden ingenomen door elektrische voertuigen voor de duur
van het opladen van het voertuig.
De met het toezicht belaste functionaris van het parkeerbedrijf zal nagaan of het voertuig aan het
opladen is door te controleren of de stekker in het stopcontact zit. Indien de stekker van het
elektrische voertuig niet in het stopcontact zit of de voorbehouden parkeerplaats door een nietelektrische voertuig wordt ingenomen, zal de met het toezicht belaste functionaris een retributie
uitschrijven zoals bepaald in §2.
§2 - Tarieven
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
-

Gratis parkeren voor elektrische voertuigen, gedurende het opladen van het voertuig;
Een forfaitair bedrag van 50 EUR per kalenderdag wanneer de richtlijnen inzake het gebruik
van de parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen niet
worden nageleefd;
Deze retributie is steeds verschuldigd, 24 uur op 24, ook op zon- en feestdagen.

Artikel 4 - belastingplichtige
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het motorvoertuig. De
retributie is verschuldigd zodra
-

Het voertuig geparkeerd is en de parkeerkaart voor voertuigen voor autodelen niet zichtbaar
achter de voorruit van het voertuig werd aangebracht;
De parkeerplaats voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen ingenomen wordt
door een gewoon motorvoertuig
De parkeerplaats voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen ingenomen wordt
door een elektrisch voertuig dat niet aan het opladen is

De gebruiker van het motorvoertuig dat aan bovenvermelde inbreuken voldoet, wordt steeds
geacht te kiezen voor de betaling van het in art. 2 §2 en art. 3 §2 bedoelde forfaitair tarief.
Bij toepassing van het hierboven bedoelde forfaitair tarief, brengt de met het toezicht belaste
functionaris van het parkeerbedrijf op de voorruit van het voertuig een uitnodiging aan om de
retributie te betalen
Artikel 5 - Procedure bij niet-betaling
Ingeval de retributie niet wordt betaald binnen de op het parkeerticket voorziene termijn kunnen
de verschuldigde bedragen, met inbegrip van de aanmaningskosten, ingevorderd worden, bij de
houder van de nummerplaat, bij wijze van burgerlijke rechtsvordering.
In geval van niet-betaling van de retributie binnen de voorgeschreven termijn en alvorens over te
gaan tot een gerechtelijke invordering, worden er maximaal twee herinneringsbrieven verstuurd,
waarvan de tweede herinneringsbrief aangetekend wordt verstuurd, met een gezamenlijke
maximale administratieve meerkost van 11,00 EUR verhoogd met de reële portkost en de
wettelijke kost voor een objectieve adrescontrole door de gerechtsdeurwaarder daar waar dit
noodzakelijk is.
Artikel 6 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Aldus vastgelegd in zitting, maandag 18 december 2017.
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