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Parkeren

Retributiereglement

Artikel 1.

Door het gemeentebestuur wordt een retributie geheven

voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare

weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare

weg in de zones met betalend parkeren, zoals bepaald in

de gemeentelijke aanvullende reglementen op het

wegverkeer.

Artikel 2.

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

 2,00 euro voor een halve dag, zijnde van 06.00 uur

tot 14.00 uur, of van 12.00 uur tot 18.00 uur;

 7,00 euro voor een dag;

 16 euro voor een weekabonnement;

 33 euro voor een maandabonnement;

 80 euro voor een driemaandabonnement;

 160 euro voor een zesmaandabonnement;

 240 euro voor een negenmaandabonnement;

 320 euro voor een jaarabonnement;

 een forfaitair bedrag van 20 euro per dag voor elke

periode die langer is dan de betaalde parkeerduur.

Artikel 3.

Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen

met een handicap is gratis, wanneer de speciale kaart

bedoeld in het ministerieel besluit van 7 mei 1999

betreffende de parkeerkaart voor mensen met een

handicap, is aangebracht achter de voorruit van het

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

deelte van het voertuig.

Artikel 4.

§ 1. De houders van een virtuele inwonerskaart zijn

vrijgesteld van de retributie.

§ 2. Een virtuele inwonerskaart kan toegekend

worden aan personen die hun hoofdverblijfplaats heb-

ben op het grondgebied van de gemeente en die een

voertuig op hun naam hebben ingeschreven of bestendig

over een voertuig beschikken.

Er wordt slechts één virtuele inwonerskaart per gezin

toegekend. Onder gezin wordt verstaan de personen die

ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters op hetzelfde

adres.

Een virtuele inwonerskaart kan de nummerplaat van één

of meerdere voertuigen vermelden.

Artikel 5.

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt

vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de

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

het voorste gedeelte van het voertuig, van hetzij het

ticket dat de parkeerautomaat afprint na de betaling van

bovenvermelde retributie, hetzij elk ander bewijs dat

aan de retributie werd voldaan.

Artikel 6.

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

geparkeerd is, van maandag tot vrijdag van 06.00 uur tot

18.00 uur.

Artikel 7.

De gebruiker wordt steeds geacht te kiezen voor de

betaling van het in artikel 2 bedoelde forfaitair tarief

wanneer de parkeerkaart voor mensen met een handi-

cap, of het ticket of ander bewijs dat aan de retributie

werd voldaan, niet zichtbaar is aangebracht achter de

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

het voorste gedeelte van het voertuig.
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Artikel 8.

Bij toepassing van artikel 7 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 9.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2012 — Financi-

en — Retributie parkeren, wordt opgeheven.

Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt met een
aanplakbrief die het onderwerp van het reglement
vermeldt en door publicatie op de gemeentelijke websi-
te.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.

De tarieven vermeld in artikel 2 treden in werking op 1

september 2013.

Artikel 11.

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 2013-06-20


