RETRIBUTIE OP HET PARKEREN IN EEN BLAUWE ZONE
GEMEENTERAAD VAN 9 SEPTEMBER 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart
1968 betreffende de politie over het wegverkeer, inzonderheid hoofdstuk III art. 25;
Gelet op de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake
verkeersveiligheid, en het Koninklijk Besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de
zware overtredingen per graad van de algemene reglementen overgenomen ter uitvoering van
de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld
op motorvoertuigen in te voeren;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999, gewijzigd bij ministerieel besluit van 3 maart
2003 en 26 september 2005 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van onze raad van 27 mei 2013 houdende vestiging van een retributie
op het parkeren in een blauwe zone wordt ingetrokken.
Artikel 2. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december
2019 wordt een retributie gevestigd op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg
of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg, waar een blauwe zone-reglementering
van toepassing is.
Artikel 3. De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
- een forfaitair bedrag van 25,00 euro per dag voor elke periode die de toegestane parkeerduur
overschrijdt.
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen
achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975.
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.
Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het
parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van
de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999.
Artikel 4. De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten
is door de verkeersborden, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de
gemeente.
Artikel 5. Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig is geplaatst
of in geval de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van
aankomst of indien de gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de
parkeerplaats heeft verlaten, wordt de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van
het in artikel 2 bedoelde forfaitaire tarief.
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait wordt een uitnodiging om de retributie
binnen de vijf dagen te betalen aangebracht op de voorruit van het voertuig.
Artikel 6. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de
niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.

