Retributiereglement op het parkeren in de
blauwe zone
Goedgekeurd op gemeenteraad van 10 december 2019
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op het parkeren in de
blauwe zone. Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op de openbare weg of op de plaatsen
gelijkgesteld aan de openbare weg waar parkeren toegelaten is en waar een blauwe zone reglementering van
toepassing is.

Artikel 2
Definiëring blauwe zone volgens de wegcode:
Elke bestuurder die, op een werkdag of op de dagen vermeld op de signalisatie, een auto, een vierwielige
bromfiets, een driewieler met motor of een vierwieler met motor parkeert in een zone met beperkte parkeertijd,
moet op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig een
parkeerschijf aanbrengen, die overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van Verkeerswezen.
Het begin en het einde van die zone worden aangeduid door een verkeersbord waaraan de zonale geldigheid
wordt gegeven. De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip
van aankomst. Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van
de schijf voorgeschreven van 9 u. tot 18 u. op de werkdagen en voor een maximumduur van twee uren. Het
voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur. Het is
verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen niet
gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft. Verdere details zijn terug te vinden in de
wegcode onder artikel 27 'beperkte parkeertijd'.

Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig, en indien de gebruiker niet gekend is, door de
titularis van de nummerplaat van het voertuig.

Artikel 4
Het tarief van de retributie wordt als volgt opgebouwd:
▪ Gratis, mits het correct gebruik van een geldige parkeerschijf zonder de toegelaten tijd te overschrijden
▪ Een forfaitair bedrag van €20,00/dag per dag (van 9 tot 18 uur) voor elke periode die langer is dan de
toegelaten tijd
De retributie dient binnen de 5 dagen betaald te worden.
Bij niet-naleving van het retributiereglement gelde de volgende tarieven:
▪ bon + 15 dagen: niet aangetekende betalingsherinnering verhoogd met rappelkost van €5,00
▪ bon + 30 dagen: aangetekende betalingsherinnering, verhoogd met een rappelkost van €7,00 + portkosten
▪ bon + 45 dagen: laatste (niet aangetekende) betalingsherinnering
▪ bon + 75 dagen: dagvaarding

Artikel 5
De gemeentelijke parkeerkaart en de parkeerkaart voor personen met een handicap vervangt de parkeerschijf in
de blauwe zone.

