VERNIEUWING RETRIBUTIEREGLEMENT
VOOR HET PARKEREN IN EEN BLAUWE
ZONE

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 22/09/2009
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25/02/2014

Artikel 1:
Vanaf 1 januari 2010 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 regelt 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 voetpaden 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 kermisactiviteiten1.
Onder blauwe zone verstaat men het gedeelte van de openbare weg waar
parkeren met beperkte parkeertijd van toepassing is, zoals omschreven in
artikels 27.1 en 27.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg.
Artikel 2:
Het parkeren in een blauwe zone is gratis voor de gebruikers van de
openbare weg en dit voor de maximale duur die toegelaten is door de
verkeersborden.
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
1.12.1975.

Artikel 3:
Wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden omschreven in artikel 2
wordt een forfaitair bedrag van 15 euro aangerekend.
1

Met de openbare weg worden gelijkgesteld, de parkingplaatsen gelegen op de openbare weg, de
winkelgalerijen, de stations-, luchthaven- en metrohallen en de plaatsen waar kermissen doorgaan.
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De aangestelde van de gemeente brengt een uitnodiging om de retributie
binnen de tien kalenderdagen te betalen aan op de voorruit van het
voertuig.
Artikel 4:
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 betaalbaar door overschrijving op de rekening van de
aangestelde van de gemeente.
Artikel 5:
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijke
arrondissement van Brussel bevoegd.
Artikel 6:
In geval van niet-betaling van de verschuldigde retributie wordt een
aanmaningsprocedure opgestart:
 Verzending van een eerste aanmaning: gratis
 Verzending van een tweede aanmaning: €10 administratiekost
 Bij overdracht naar de gerechtsdeurwaarder kan de
gerechtsdeurwaarder een maximum invorderingskost van €7.50 per
retributie ten laste van de wanbetaler vragen.
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