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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 25 januari 2021

Staf & Experten

7 2021_GR_00012  Retributiereglement op het parkeren van 
voertuigen - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie 
Muylle; mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de 
heer Dirk Lievens; de heer Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria 
Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline 
Martens; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de 
heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer 
Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de heer Steven Dewitte; de heer Filip Deforche; de 
heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw 
Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de heer 
Brecht Vermeulen; de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw 
Justine Pillaert; de heer Bert Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de 
heer Eddy Demeersseman; de heer Koenraad Cracco; de heer Sander Braeye; de heer 
Geert Sintobin, Algemeen directeur

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en inzonder artikel 27. 

Nieuwe verkeerswet van 20 juli 2005.

Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door 
parkeerbedrijven.

Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor personen met een 
handicap, gewijzigd bij ministerieel besluit van 3 maart 2003, 26 september 2005 en 24 
augustus 2006.

Bijlagen
1. 25-retributie parkeren huidig reglement
2. 25-retributie parkeren met aanduiding van wijzigingen
3. 25-retributie parkeren

Context en argumentatie
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De gemeenteraad stelde in zitting van 17 december 2019 het retributiereglement op het 
parkeren van voertuigen, ingaand op 01.01.2020 en eindigend op 31.12.2025, vast.

In functie van de verdere ondersteuning van het parkeerbeleid worden volgende 
aanpassingen aan het retributiereglement opgenomen:

 Op de shop&go parkeerplaatsen wordt de beperking van de maximaal toegelaten 
parkeerduur van 30 minuten ook opgelegd aan de gebruikers van een 
parkeerkaart voor personen met een handicap. Tot op heden kon bij de 
overschrijding van de maximaal toegelaten parkeerduur van 30 minuten op de 
shop&go parkeerplaats geen retributie uitgeschreven worden wanneer een 
parkeerkaart voor personen met een handicap achter de voorruit van het voertuig 
lag. Uit de evaluatie van het shop&go parkeren bleek dat de parkeerduur op de 
shop&go parkeerplaatsen vaak overschreden wordt door voertuigen waar een 
parkeerkaart voor personen met een handicap achter de voorruit lag. Dit is 
uiteraard nefast voor de gewenste rotatie op deze parkeerplaatsen.

 De retributie bij het overschrijden van de maximaal toegelaten parkeerduur van 
30 minuten op shop&go parkeerplaatsen wordt vastgesteld op €20,00/halve dag 
ongeacht of deze parkeerplaats zich situeert in een zone met betalend parkeren of 
blauwe zone.

 De persoonlijke elektronische parkeermeter (PIAF) wordt niet langer aanvaard als 
betaalmiddel. Er is momenteel geen ondersteuning meer van deze toestellen door 
de leverancier en er zijn ondertussen verschillende andere betaalmogelijkheden 
(bankkaart, sms, app).

 De bestuurders van elektrische motorvoertuigen zijn niet vrijgesteld van de 
retributie tijdens het opladen, ook niet als ze geparkeerd staan op de 
parkeerplaatsen die daarvoor voorbehouden zijn. Dit was reeds zo voorzien in de 
aanvullende reglementen voor deze voorbehouden parkeerplaatsen en is ook op 
die manier gesignaleerd bij deze voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische 
voertuigen.

 De omschrijving van het voorliggen van een geldig parkeerticket of geldige 
gemeentelijke parkeerkaart wordt gewijzigd naar het beschikken over een geldige 
parkeersessie of gemeentelijke parkeerkaart (rekening houdend met de 
digitalisering).

 De vergoeding voor een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt 
aangepast van €100,00/kaart/jaar naar €50,00/kaart/jaar i.f.v. het verder 
faciliteren van de zorgsector.

Het retributiereglement wordt met bovenstaande aanpassingen vastgesteld voor de 
periode van 01.02.2021 tot en met 31.12.2025.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De ontvangsten zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020 - 2025.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 23 stem(men) voor: Rina Arteel; Sander Braeye; Gerdi Casier; Stefaan Van Coillie; 
Griet Coppé; José Debels; Francis Debruyne; Liselot De Decker; Kris Declercq; Piet 
Delrue; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; 
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Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo
- 16 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Koenraad Cracco; 
Frederik Declercq; Filip Deforche; Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Lieve 
Lombaert; Bart De Meulenaer; Justine Pillaert; Immanuel De Reuse; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen; Bert Wouters

Artikel 1
Het retributiereglement op het parkeren van voertuigen wordt vastgesteld, zoals in 
bijlage gevoegd.

Aldus gedaan in open zitting van 25 januari 2021

Namens de gemeenteraad

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad
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