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Parkeren in een blauwe zone

Retributiereglement

Artikel 1.

Door het gemeentebestuur wordt een retributie geheven

op het parkeren van een motorvoertuig in een zone met

beperkte parkeertijd (blauwe zone), zoals bedoeld in

artikel 27.1 van het koninklijk besluit van 1 december

1975 houdende algemeen reglement op de politie van

het wegverkeer.

Artikel 2.

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

 gratis voor de vergunde parkeerduur;

 gratis wanneer een bijzondere parkeerregeling

voorzien is voor de personen die in het bezit zijn van

een bewonerskaart of een gemeentelijke parkeer-

kaart;

 gratis voor voertuigen gebruikt door personen met

een handicap;

 een forfaitair bedrag van 20 euro per dag voor elke

periode die langer is dan de vergunde parkeerduur.

Artikel 3.

De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het

voertuig.

Indien de gebruiker niet gekend is, is de retributie

verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van

het voertuig.

De retributie is verschuldigd van zodra het voertuig

langer geparkeerd is dan de vergunde parkeerduur.

Artikel 4.

De gebruiker wordt steeds geacht te kiezen voor de

betaling van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire tarief

wanneer:

 de parkeerschijf, de bewonerskaart, de gemeentelijke

parkeerkaart of de parkeerkaart voor mensen met

een handicap niet zichtbaar achter de voorruit van

het voertuig, of als er geen voorruit is op het voorste

gedeelte van het voertuig is aangebracht;

 de gebruiker de pijl van de parkeerschijf niet plaatst

op het streepje dat volgt op het tijdstip van aan-

komst;

 de gebruiker de aanduidingen op de parkeerschijf

wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats

heeft verlaten.

Artikel 5.

Bij toepassing van artikel 4 ontvangt de gebruiker die de

forfaitaire retributie niet betaald heeft binnen de voorge-

schreven termijn, een kosteloze aanmaning. Bij het

uitblijven van betaling wordt een tweede aanmanings-

brief verstuurd. Op dat ogenblik wordt de forfaitaire

retributie vermeerderd met 12 euro voor de bijkomende

dossierkosten.

Indien de gebruiker alsnog nalaat te betalen, wordt het

dossier voor invordering in der minne overgemaakt aan

een gerechtsdeurwaarder. In geval van niet betaling, na

de door de gerechtsdeurwaarder ondernomen pogingen

tot invordering in der minne, wordt de invordering

verdergezet via gerechtelijke weg. Alle kosten gemaakt

voor de invordering van de verschuldigde bedragen zijn

voor rekening van de gebruiker.

Artikel 6.

§ 1. De bewonerskaart is één jaar geldig, te rekenen

vanaf de datum van uitreiking.

Voor een bewonerskaart is een éénmalige waarborg

verschuldigd van 25 euro. Deze waarborg wordt terug-

betaald zonder interest bij het inleveren van de kaart.

§ 2. De gemeentelijke parkeerkaart is één jaar geldig,

te rekenen vanaf de datum van uitreiking.

Voor een gemeentelijke parkeerkaart is een éénmalige

waarborg verschuldigd van 25 euro. Deze waarborg

wordt terugbetaald zonder interest bij het inleveren van

de kaart.

Artikel 7.

Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 —
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Financiën — Retributie parkeren in een blauwe zone,

wordt opgeheven.

Artikel 8.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt met een
aanplakbrief en op de gemeentelijke website.
Het is bindend vanaf 1 augustus 2010.

Artikel 9.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit

zal binnen een termijn van twintig dagen aangetekend

worden verzonden naar de gouverneur van de provincie

Vlaams-Brabant, voor kennisgeving.

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2010-06-24


