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De gemeenteraad in zitting van 10 oktober 2016.
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Retributie op het parkeren in de blauwe zone. Vaststellen reglement.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 173 van de Grondwet;
 artikel 42 §3 van het gemeentedecreet;
 artikel 43 §2, 15° van het gemeentedecreet;
 artikel 253 §1, 3° van het gemeentedecreet;
 de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968, en haar latere wijzigingen;
 artikel 27.1 en 27.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
op de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
 het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;
 de ministeriële omzendbrief van 3 april 2011 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor
personen met een handicap;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad van 10 oktober 2016 om met ingang van 1 januari 2017 het
algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties in te trekken en opnieuw vast te
stellen;
 de beslissing van de gemeenteraad van 7 april 2014 waarbij bepaald wordt dat de eerste
bewonerskaart gratis is. De retributie voor een tweede, derde en/of vierde bewonerskaart bedraagt 120
euro;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 In de huidige zitting besliste de gemeenteraad om, met ingang van 1 januari 2017, de handhaving van
de blauwe zone uit het algemeen gemeentelijk reglement op de administratieve sancties te halen.
Inbreuken zullen daardoor niet langer met gemeentelijke administratieve sanctie gesanctioneerd
worden. Het is derhalve noodzakelijk om een retributiereglement vast te stellen op het parkeren in de
blauwe zone. Het is daarbij wenselijk om, rekening houdend met de kostprijs van 10 euro voor de
parking van Plopsaland, de retributie vast te stellen op hetzelfde bedrag als het bedrag dat telkens door
de sanctionerend ambtenaar werd opgelegd als gemeentelijke administratieve sanctie, zijnde 50 euro.
BESLIST

met 11 ja-stemmen en 5 neen-stemmen

Art.1:

Met ingang van 1 januari 2017 wordt een retributie geheven op het parkeren in de blauwe zone.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op de openbare weg of op plaatsen
gelijkgesteld aan de openbare weg waar parkeren toegelaten is en waar een blauwe zone
reglementering van toepassing is.

Art.2:

Het retributiereglement wordt als volgt vastgesteld :
Art. 1. Omschrijving van de prestatie
De gemeente De Panne heft een retributie op:
- het gebruik van parkeerplaatsen waar de parkeertijd geregeld is op grond van de artikelen
27.1 en 27.2 van het Algemeen Verkeersreglement en het Aanvullend Politiereglement
- het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaart (bewonerskaart)
Art. 2. Begripsomschrijving
2.1. Het Algemeen Verkeersreglement: het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg.
2.2. Het Aanvullend Verkeersreglement: het aanvullend reglement van de politie op het parkeren
voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren op plaatsen voorbehouden
aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart, goedgekeurd door de gemeenteraad.

2.3. Parkeerbiljet: document dat onder de ruitenwisser van een geparkeerd voertuig wordt
aangebracht, met beschrijving van de vaststelling en met verzoek tot betaling van een
forfaitair tarief.
2.4. Bewonerskaart: document aangemaakt op basis van het kenteken van het voertuig,
overeenkomstig artikel 27 quater van het Algemeen Verkeersreglement en artikel 1, tweede
lid van het M.B. van 09/01/2007
Art. 3. Tarief: forfaitaire retributie
Er is een forfaitaire retributie verschuldigd van 50 euro :
- wanneer er in het geparkeerde voertuig geen parkeerschijf is aangebracht conform artikel 27.1
van het Algemeen Verkeersreglement
- wanneer de aangeduide parkeerduur op de parkeerschijf overschreden werd
- wanneer de aankomsttijd niet correct werd aangeduid op de parkeerschijf
- wanneer de bewonerskaart niet zichtbaar op het dashboard ligt
De parkeerkaart voor personen met een handicap vervangt de parkeerschijf wanneer het gebruik
daarvan verplicht is.
Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van maximum vijf uren vanaf het moment
van de vaststelling vermeld op het parkeerbiljet maximum tot het einde van de dag van
vaststelling. Dit wordt op het parkeerbiljet aangeduid als een “retributie blauwe zone”
Art. 4. Schuldenaar
De retributie bedoeld in artikel 3 is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het
geparkeerde voertuig.
Art. 5. Betalingswijze
De forfaitaire retributie bedoeld in artikel 3 moet worden betaald binnen de 14 kalenderdagen na
datum van de vaststelling van de inbreuk, op één van volgende wijzen:
1. via bankoverschrijving overeenkomstig de modaliteiten vermeld op het parkeerbiljet
2. met elektronische betaalkaart of in speciën, in handen van de financieel beheerder, Zeelaan
21 8630 De Panne
Art. 6. Niet-betaling
6.1. Eerste aanmaning
Ingeval van niet-betaling van de forfaitaire retributie binnen de vooropgestelde veertien dagen na
aanbrenging van een parkeerbiljet onder de ruitenwisser van het voertuig, wordt een schriftelijke
herinnering met uitnodiging tot betaling gezonden aan de retributieplichtige.
6.2. Tweede aanmaning
Bij niet-betaling overeenkomstig deze schriftelijke herinnering volgt een tweede aanmaning per
aangetekende brief. Deze brief geldt als aanmaning per aangetekende brief in de zin van artikel
94, tweede lid van het Gemeentedecreet
Wanneer een tweede aanmaning vereist is, wordt een bijkomende administratiekost van 25 euro
aangerekend.
Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel
94, tweede lid van het Gemeentedecreet, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg
Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de sanctionerend ambtenaar
- de financieel beheerder
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