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De gemeenteraad in zitting van 07 april 2014.
Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste, burgemeester, J. Blieck, B. Degrieck, C. Delrive, A.
Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW, N. Gerry, W. Liefhooghe, S. Thybaert, L.
Boudolf, P. George, B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Bossuyt, M. Linthout, M. Vandermeeren, S.
Van Damme, R. Florizoone, gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris.
Retributie op het parkeren voorbehouden aan houders van een parkeerkaart. Opheffing en
hervaststelling.
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;
− hoofdstuk V/1 van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeertekens, aangevuld bij het decreet van 9
juli 2010;
− artikel 6 en 37 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake
verkeersveiligheid, uitvoerbaar verklaard bij koninklijk besluit van 22 december 2003;
− artikel 27ter van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
− ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
− de ministeriële omzendbrief van 16 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Gelet op de voorgaande beslissingen, zijnde:
− de beslissing van de gemeenteraad d.d. 18 december 2012 inzake de retributie op het parkeren
voorbehouden aan houders van een parkeerkaart;
Gelet op relevante documenten, zijnde:
− de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB
2011/1 - van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand d.d. 10 juni 2011;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
− de toename van de parkeermogelijkheden vereist nieuwe maatregelen voor de controle op de
beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen;
− het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden brengt voor de gemeente aanzienlijke
lasten met zich mee;
− op dit moment kan een bewoner slechts één bewonerskaart verkrijgen als bewonersparkeren in
diens straat van toepassing is; het gemeentebestuur krijgt geregeld vragen van bewoners om een
tweede, derde en/of vierde kaart te kunnen bekomen, eventueel tegen betaling;
BESLIST

13 ja-stemmen
5 onthoudingen

Art.1:

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 18 december 2012 inzake de retributie op het
parkeren voorbehouden aan houders van een parkeerkaart wordt opgeheven vanaf de
inwerkingtreding van dit reglement.

Art.2:

Vanaf de inwerkingtreding van dit reglement wordt een retributie geheven op het parkeren
voorbehouden aan houders van een parkeerkaart.
- Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op de openbare weg of op de
plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg, in concreto op plaatsen waar parkeren
toegelaten is en waar het parkeren voorbehouden is voor bewoners.

-

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 7 van de wet van 4 juli 2005 tot
wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten
en de organisatie van openbare markten.

Art.3:

De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Voor het parkeren door de bewoners:
De afgifte van de eerste bewonerskaart is gratis. De retributie voor een tweede, derde
en/of vierde bewonerskaart bedraagt 120 euro per kaart. Bij verlies of diefstal bedraagt de
retributie voor een vervangende bewonerskaart 120 euro. Indien de bewonerskaart niet
voor een volledig kalenderjaar wordt aangeschaft of indien ze voor het einde van het
kalenderjaar terug wordt ingediend bij het gemeentebestuur, dan wordt de retributie
aangerekend pro rata het aantal maanden gebruik, inclusief de maand waarin de kaart
wordt aangeschaft, respectievelijk wordt ingeleverd.
Het statuut van bewoner wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen van de door de
gemeente uitgereikte officiële bewonerskaart, overeenkomstig het ministerieel besluit van
9 januari 2007 achter de voorruit van het voertuig.

Art.4:

De retributie vermeld onder artikel 3 van dit besluit is verschuldigd door de natuurlijke persoon
die bij het gemeentebestuur een tweede, derde, vierde en/of vervangende bewonerskaart
aanvraagt.
De retributie is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de gemeente.
Het afleveren van de tweede, derde, vierde en/of vervangende bewonerskaart door de
bevoegde gemeentelijke dienst gebeurt pas na betaling van de retributie.

Art.5:

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie via een dwangbevel worden ingevorderd,
voor zover de schuld onbetwist en opeisbaar is. Bij betwisting wordt de retributie
burgerrechtelijk ingevorderd.

Art.6:

Wanneer een toestand valt onder toepassing van dit reglement en van het retributiereglement
op het parkeren, is alleen onderhavig reglement van toepassing.

Art.7:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegestuurd.

Art.8:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de dienst Belastingen
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