RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN
PARKEERPLAATSEN UITGERUST MET EEN
PARKEER-AUTOMAAT - 2016-2017-2018
GEMEENTERAADSBESLUIT 21 DECEMBER 2015
GEWIJZIGD OP 24 APRIL 2017

GECOÔRDINEERDE TEKST
Artikel 1 – Voor een termijn van drie jaar, ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, wordt op die plaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen
gereglementeerd is, een retributie geheven volgens één van de modaliteiten van artikel 2.
Artikel 2 – De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Voor de bestuurder die opteert voor gratis parkeren: 30 minuten gratis parkeertijd, beperkt tot
eenmaal in de voormiddag en eenmaal in de namiddag, met verplicht ticket na ingave
nummerplaat:
-

TARIEF 1:
voor de bestuurder die opteert voor betalende parkeertijd aan een automaat of aan de hand
van digitaal betalen: 0,60 EUR per uur voor de eerste 2 uren en 0,60 EUR voor de volgende
half uren met een maximum van 6 euro per dag, met een minimum inworp van 30 eurocent
Deze retributie wordt betaald door:
- het inbrengen van de nodige muntstukken overeenkomstig de instructies aangebracht op
de toestellen
- door middel van sms-parkeren volgens de instructies van de provider of volgens de wijze
aangeduid op het toestel
- door middel van het gebruik van de betaal-app parkeren volgens de instructies van de
provider of volgens de wijze aangeduid op het toestel
- door het gebruik van een betaalkaart, op de wijze aangeduid op het toestel

-

TARIEF 2:
de bestuurder die zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren op plaatsen uitgerust met
een parkeerautomaat, kan parkeren tegen betaling van een naheffing van 18,00 EUR voor een
parkeertijd van 4 uur ingaand vanaf het tijdstip van het uitreiken van de retributiebon
Deze retributie wordt betaald door overschrijving of storting op de specifieke rekening voor de
inning van het retributietarief, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket die
door de parkeerwachter op het voertuig wordt aangebracht;

BIJZONDERE TARIEVEN:
o
Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners: 15,00 EUR per jaar.
o
Gemeentelijke parkeerkaart voor aannemers:

kostprijs per kwartaal (3 maand): 100,00 EUR

kostprijs per half jaar (6 maand): 175,00 EUR

kostprijs per jaar (12 maand): 300,00 EUR
o
Gemeentelijke parkeerkaart voor medici (huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten
…): 15,00 EUR per jaar
o
Gemeentelijke parkeerkaart voor huisartsen met voorbehouden plaats: 30,00 EUR per
jaar
De tarieven zijn van toepassing alle dagen van 09.00 uur tot 18.00 uur, met uitzondering van de
zondagen en wettelijke feestdagen en in voorkomend geval de dagen dat door het stadsbestuur
een vrijstelling van het betalen van retributie wordt voorzien.
-

Gewijzigd in zitting van 24 april 2017

Artikel 3 - Indien een geldig parkeerticket, de gemeentelijke parkeerkaart, of een elektronische
parkeerkaart niet duidelijk zichtbaar op het voertuig is aangebracht, of wanneer de parkeertijd met
meer dan 5 minuten verstreken is, wordt de gebruiker van de parkeerplaats steeds geacht te
opteren voor tarief 2.
Artikel 4 – De gebruiker van de automaat zal geen bezwaar kunnen indienen, wanneer hij
niettegenstaande het vereffenen van de retributie, toch niet mag parkeren om een reden vreemd
aan de wil van het bestuur of ingeval van verplichte evacuatie van de voertuigen bij politiebevel.
Artikel 5 – Ingeval de naheffing 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 verhoogd met de reële portkost en de wettelijke
kost voor een objectieve adrescontrole door de gerechtsdeurwaarder daar waar dit noodzakelijk is.
Artikel 6 – Zijn van de retributie vermeld in art. 2 vrijgesteld:
de mindervaliden, indien zij houder zijn van een speciale kaart uitgereikt door een officiële
instelling overeenkomstig de vigerende wetgeving, op voorwaarde dat 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
de bestuurders van de dienstvoertuigen van de politie, de brandweer en de overige
veiligheidsdiensten, voor zover ze geparkeerd staan op gereserveerde parkeerplaatsen en/of
ingeval van dringende interventies;
Artikel 7 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de vaststelling van
nadere regels voor de afgifte en het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaarten, de
elektronische parkeerkaarten (smart park) en de herlaadkaarten.
Artikel 8 – Dit reglement zal voor verder gevolg aan de Hogere Overheid worden overgemaakt.

