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8. Retributie voor het parkeren in blauwe zone en zones voor tijdsgelimiteerd 
parkeren - vaststelling - goedkeuring

Aanleiding en context

De gemeenteraad wordt verzocht de retributie voor het parkeren van motorvoertuigen, op de 
openbare weg of op het openbaar domein, waar een blauwe zone of een zone voor 
tijdsgelimiteerd parkeren is voorzien, vast te stellen.

Motivering

Om een optimalisatie van het gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen te bekomen 
besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 februari 2018, 
aangevuld door de beslissing in zitting van 18 april 2018, om in het centrum een blauwe 
zone in te voeren en een 24-tal extra-kortparkeerplaatsen te voorzien. 

Het voeren van een gemeentelijk parkeerbeleid via het handhaven van 
parkeerduurbeperkingen via de blauwe zone en zones voor tijdsgelimiteerd parkeren vereist 
controle en verdere tarificatie onder de vorm van een voldoende hoge retributie.

Het bestuur heeft de intentie om de controle op gedepenaliseerd parkeren en de inning van 
de parkeervergoeding in concessie te geven, zoals toegelaten door art. 10/2 van het decreet 
van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van verkeerstekens.

Gezien het dossier voor de concessie van de openbare dienst nog moet opgestart worden 
en om de infrastructurele aanpassingen mogelijk te maken, dient de inwerkingtreding van de 
retributie in te gaan vanaf de start van de concessie van openbare dienst voor de controle 
van de blauwe zone en de zones voor extra-kortparkeren op de openbare weg.

Er zal ook een aanvullend politiereglement moeten opgemaakt worden. Er wordt voorgesteld 
om hiermee te wachten tot de concessiehouder die de controles en de inning zal uitvoeren 
gekend is gezien deze concessiehouder tevens als opdracht krijgt om de extra-
kortpartkeerplaatsen met sensoren in te richten en de technische haalbaarheid van de 
voorgestelde locaties nog afgetoetst moet worden.
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Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 mei 2018 akte genomen 
van het voorgestelde retributiereglement.

De financiële commissie verleende positief advies op 22 mei 2018.

Juridische gronden

• Algemene basisbevoegdheid: Art. 43, § 2, 15° Gemeentedecreet 
• Andere: 

◦ het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid en 
zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 10/1 en 10/2

◦ het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, ook aangeduid als de wegcode

◦ het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met 
een handicap

◦ het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de bewonerskaart

Financiën

De financiële impact van de beslissing is niet gekend.

BESLUIT

Eenparig goedgekeurd

Artikel 1

De gemeenteraad besluit dat een retributie wordt gevestigd voor het parkeren van 
motorvoertuigen, op de openbare weg of op het openbaar domein, waar een blauwe zone of 
een zone voor tijdsgelimiteerd parkeren is voorzien. De retributie wordt vastgesteld als volgt:

Artikel 1:

Aan de retributie op het parkeren in de blauwe zone en op plaatsen voor tijdsgelimiteerd 
parkeren wordt onderworpen:

• het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar 
een blauwe zone-reglement van toepassing is overeenkomstig artikel 27.1 en 27.02 van 
de wegcode;

• het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is en de 
parkeerduur beperkt is als volgt:
◦ via het aanbrengen van een onderbord dat de parkeerduur beperkt, onderbord 

aangebracht onder een bord E9a tot E9h
◦ via het aanbrengen van een onderbord dat een maximale parkeerduur vermeldt, 

onderbord aangebracht onder een bord E1 en E3

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die 
eigendom zijn van de gemeentelijke overheid, provinciale of gewestelijke overheden.

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaats verstaat men de parkeerplaatsen 
gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, par. 2, van de wet van 25 juni 1993 
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betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare 
markten.

Artikel 2:

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

Het parkeren is gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden en 
mits het plaatsen van de parkeerschijf.

Het parkeren heeft aanleiding tot een ondeelbaar forfaitair bedrag van 25 euro per dag:
• voor elke periode die langer is dan deze die gratis is. De retributie is voor de ganse dag 

verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door de 
verkeerborden.

• in geval de parkeerschijf niet zichtbaar wordt geplaatst of de geplaatste schijf niet voldoet 
aan het door de Minister van Verkeerswezen bepaalde model. De retributie is voor de 
ganse dag verschuldigd door het voltrekken van bedoelde retributieplichtige feiten.

• in geval de gebruiker onjuiste aanduidingen op de schijf laat verschijnen of de 
aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten. De retributie 
is voor de ganse dag verschuldigd door het voltrekken van bedoelde retributieplichtige 
feiten.

Zijn niet aan de retributie onderworpen:
• de bewoners die de door de gemeente, of zijn gemachtigde, uitgereikte officiële 

parkeerkaart voor bewoners, overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007, 
op het ogenblik van het parkeren zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het 
voertuig;

• de zorgverstrekkers die een parkeerkaart voor zorgverstrekkers plaatsen afgeleverd door 
de gemeente Deerlijk, of zijn gemachtigde, of een andere stad of gemeente;

• het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap. 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 7 mei 1999.

Bij gebreke aan het aanbrengen van voormelde parkeerkaarten op voormelde wijze is het 
ondeelbaar forfaitair bedrag van 25 euro per dag van toepassing.

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het motorvoertuig. Indien deze niet 
gekend is, is de titularis van de nummerplaat van het voertuig de retributie verschuldigd.

Artikel 4:

De controle en de inning dient te gebeuren overeenkomstig het bedingen van de concessie 
van openbare dienst.

In ieder geval echter wordt, indien bij controle wordt vastgesteld dat de retributie 
verschuldigd is, een uitnodiging om de retributie te betalen op de voorruit van het voertuig 
aangebracht.

Artikel 5:
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Indien de retributie niet tijdig betaald wordt, gelden volgende aanmaningskosten:
• een eerste betalingsherinnering is kosteloos;
• bij een tweede betalingsherinnering wordt een aanmaningskost van 10 euro verschuldigd 

bovenop de retributie;
• bij een derde aanmaning wordt een aanmaningskost van 20 euro verschuldigd bovenop 

de retributie en de eerdere aanmaningskost van 10 euro.

Artikel 2

De voormelde retributie geldt vanaf de start van de concessie van openbare dienst op de 
controle op gedepenaliseerd parkeren en de inning van de parkeervergoedingen.

De bij deze beslissing vastgestelde retributies gelden voor de duur van drie jaar vanaf de 
start van de genoemde concessie. De start van de concessie kan, ten titel van uitvoering van 
dit reglement, vastgesteld worden door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 3

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet.

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Opgemaakt in Deerlijk op 5-06-2018

Katlijn Copriau Claude Croes
Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad

Burgemeester


