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RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET 
PARKEREN IN EEN BLAUWE ZONE 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 22/09/2009 

 

Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/01/2023 

 

 

 

Artikel 1:  

 

Vanaf 1 april 2022 wordt er een retributie gevestigd voor het parkeren van 

motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. 

 

Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar parkeren 

toegelaten is én waar een blauwe zonereglementering van toepassing is. 

 

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 4, § 1, 2e lid, van de wet van 25 juni 

1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. 

 

Artikel 2: 

 

Dit reglement is van toepassing op het gehele grondgebied van Londerzeel en zal 

aangeduid worden door het verkeersbord E9a-Type. 

 

Artikel 3: 

 

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om bij evenementen op het 

grondgebied van Londerzeel proactief en tijdelijk een parkeerreglementering in te voeren 

zoals opgesomd in artikel 1 van dit retributiereglement in één of meerdere straten of 

parkeerterreinen en dit zowel tijdens het evenement als in de periode van opbouw en 

afbraak om het parkeercomfort van bewoners en/of andere doelgroepen te waarborgen. 

 

Artikel 4: 

 

§1. De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

- Gratis voor maximaal 2 opeenvolgende uren of bij uitzondering de maximale duur 

die toegelaten is door de verkeersborden; 

- Een forfaitair bedrag van 20 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze 

die gratis is. 

 

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. 

 

De aankomsttijd wordt aangegeven door de bestuurder door het pijltje op de parkeerschijf 

te plaatsen op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst, overeenkomstig artikel 

27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975. 

 

§2. Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door de gemeente 

uitgereikte bewonerskaart overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007 

zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig ; 
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§3. Deze reglementering is evenmin van toepassing op houders van een gemeentelijke 

parkeerkaart. 

 

§4. 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 29 juli 1991 

 

Artikel 5: 

 

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 zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is en 

is betaalbaar door overschrijving op de bankrekening aangegeven op de retributiebon 

binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van deze parkeerretributie. 

 

In geval van niet-betaling van de verschuldigde retributie wordt een aanmaningsprocedure 

opgestart:  

 

- Verzending van een eerste aanmaning per post, twee weken na ontvangst van de 

parkeerretributie: geen kosten; 

- Verzending van een tweede aanmaning onder de vorm van een aangetekend 

schrijven, vier weken na ontvangst van de parkeerretributie: 15 euro 

administratiekost 

- Na het verstrijken van een periode van zes weken na ontvangst van de 

parkeerretributie wordt een dwangbevel overgemaakt bij het deurwaardersexploot 

of een minnelijke invorderingsprocedure gestart via een externe partner. 

 

Artikel 6: 

 

De retributie op het parkeren in een blauwe zone of op de openbare weg met een blauwe 

zone reglementering is verschuldigd: 

 

Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 18 uur, tenzij anders aangegeven op de 

verkeersborden.  

 

Op zondag, wettelijke feestdagen en 11 juli is er geen retributie verschuldigd.  

 

Artikel 7: 

 

Houders van een geldige zorgparkeerkaart zijn vrijgesteld van het betalen van de retributie 

bedoeld in artikel 1 van dit reglement voor zover ze voldoen aan de bepalingen opgelegd 

in het reglement zorg parkeren van de gemeente Londerzeel. 

 

Artikel 8: 

 

Houders van een geldige vergunning voor de inname van openbaar domein zijn voor de 

duur en op de plaats die bepaald is in de vergunning vrijgesteld van het betalen van de 

retributie bedoeld in artikel 1 van dit reglement.  
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Artikel 9: 

 

Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit is plaatst wordt de gebruiker steeds 

geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire tarief. 

 

Bij toepassing van het forfaitaire systeem zoals in het eerste lid gedefinieerd, brengt de 

aangestelde van de Gemeente Londerzeel een uitnodiging om de retributie binnen de zeven 

kalenderdagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig. 

 

Artikel 10: 

 

Het is slechts toegestaan om één parkeerschijf aan de vooruit aan te brengen. Indien er 

toch meerdere parkeerschijven zichtbaar achter de vooruit liggen, wordt steeds uitgegaan 

van het vroegste ingestelde aankomstuur.  

 

Artikel 11: 

 

De parkeerwachters, belast met de controle op het gebruik van de parkeerschijf, worden 

aangeduid door de Gemeente Londerzeel via een concessieovereenkomst. Het aangestelde 

parkeerbeheerbedrijf kan een parkeerretributie uitschrijven indien het motorvoertuig in 

overtreding is met de bepalingen uit dit retributiereglement.  

 

Artikel 12: 

 

Het betalen van de retributie geeft enkel recht op parkeren en geeft de gebruiker of de 

burgerlijk verantwoordelijke geen enkel recht op bewaking. 

 

Artikel 13: 

 

Noch de gebruiker, noch de titularis van de kentekenplaat zal kunnen bezwaar indienen, 

wanneer hij, niettegenstaande het aanbrengen van de parkeerschijf of het heffen van een 

retributie, niet mag parkeren om reden vreemd aan de wil van het bestuur of ingeval van 

evacuatie van het voertuig bij politiebevel.  

 

Artikel 14: 

 

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van 

Brussel bevoegd. 

 


