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Parkeren vrachtwagens in de bebouwde kom

Retributiereglement

Artikel 1.
Door het gemeentebestuur wordt een retributie geheven
op het parkeren van een voertuig, een sleep en een
aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van
meer dan 7,5 ton, op de openbare weg binnen de be-
bouwde kom, behalve op de plaatsen waar het verkeers-
bord E9a, E9c of E9d is aangebracht, zoals bedoeld in
artikel 27.5.2 van het koninklijk besluit van 1975-12-01
houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.

Artikel 2.
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
 gratis voor een maximale duur van acht uur, behalve

op de plaatsen waar de reglementering van de blau-
we zone, van het bewonersparkeren of een andere
reglementering van toepassing is;

 een forfaitair bedrag van 25,00 euro per dag voor
elke periode die langer is dan deze die gratis is.

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
meer dan acht uur na elkaar geparkeerd is op de openba-
re weg in een bebouwde kom.
De aangestelde van de gemeente brengt op het voertuig
een uitnodiging aan om de retributie te betalen binnen
de vijf dagen.

De retributie is betaalbaar door overschrijving op de
rekening van de gemeente.

Artikel 4.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt met een
aanplakbrief.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.

Artikel 5.
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 2004-03-25


