
 

 

  
 

 
Retributiereglement op het parkeren 

in een zone voor kortparkeren 
aanslagjaren 2023, 2024 en 2025 

 
Artikel 1 
 
Er wordt een gemeentelijke 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 voor een korte periode, en 
aangegeven door de borden E9, E9b met onderbord VIIc (max. 30 min.). De parkeerwachters van de 
concessiehouder, belast met de controle op het gebruik van de parkeerschijf en aangeduid door de 
gemeente, zullen een parkeerretributiebon uitschrijven overeenkomst de bepalingen van dit 
reglement.  
 
Artikel 2 
 
De retributie  is verschuldigd vanaf maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur en bijgevolg 
niet verschuldigd op zon- en feestdagen. De Vlaamse feestdag van 11 juli wordt tevens beschouwd  
als een feestdag. 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
- Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden. 
- Een administratieve kost van 25 euro per dag binnen elke periode van vierentwintig uur die volgt op 
de periode die gratis is.  
 
Artikel 3 
 
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. De retributie is 
verschuldigd van 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 aangeduide 
concessiehouder, belast met de controle op de parkeerschijf. 
 
Artikel 4 
 
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 de in artikel 2 bedoelde administratieve kost. 
Bij toepassing van de hierboven vermelde administratieve kost, brengt de concessiehouder een 
uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig.  
 
Artikel 5 
 
Bij niet-betaling van de retributie binnen 15 kalenderdagen zal de gemeente of haar concessiehouder 
kosteloos een herinnering sturen. Vervolgens, bij niet-betaling, van de niet betwiste 
parkeerretributie binnen de vooropgestelde termijn zal de gemeente of haar concessiehouder een 



 

 

aangetekende herinnering sturen. Hiervoor worden bijkomende administratieve kosten ten bedrage 
van 15 euro gevorderd ten laste van de debiteur van de retributie, in zover hij de retributie niet 
betwist. Vervolgens en nog steeds in het geval van niet-betaling zal het dossier toevertrouwd worden 
aan gerechtsdeurwaarder voor inning.  
 
De gerechtsdeurwaarder zet de invordering verder volgens de regels van het gemeen recht door 
middel van het organiseren van een ultieme poging tot minnelijke invordering met als doel om de 
invordering via gerechtelijke weg te vermijden.  
 
Bij niet-betaling na de ultieme minnelijke pogingen ondernomen door de gerechtsdeurwaarder, zal 
deze laatste de invordering gerechtelijk verderzetten.  
 
De kosten en rechten blootgesteld in alle fasen van de invordering van de verschuldigde bedragen 
vallen ten laste van de debiteur van de retributie en zullen toegevoegd worden aan het initieel 
verschuldigde bedrag (bedrag van de retributie en administratieve kosten). Deze kosten en rechten 
worden berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 30 november 1976 dat het tarief 
vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van 
sommige toelagen.  
 
Artikel 6 
 
Deze retributie wordt jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte 
gezondheidsindex en wel als volgt:  
 
Het bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de afgevlakte  gezondheidsindex 
die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag 
wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 
november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende bedrag.  
 
Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve euro. 
 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2022 
 
De algemeen directeur  De burgemeester 
 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 
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