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52. Gemeentelijk retributiereglement op het parkeren in de niet-blauwe zone, periode 2020-2025.
Goedkeuring.
Bevoegd

Leen Goossens
Bevoegdheid
Artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m. 288 en 326 e.v van het Decreet Lokaal Bestuur
Wetten en reglementen
Artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
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Verwijzingsdocumenten
/
Verantwoording
De inname van openbare parkeerplaatsen zorgt voor een grote belasting in de stad Zottegem. Om het
parkeerbeleid in de stad Zottegem te handhaven is bijgevolg een verderzetting van het betaald parkeren
noodzakelijk.

Deze handhaving van het parkeerbeleid veroorzaakt kosten voor de stad en dus is het gepast dat de
gebruiker deze kosten vergoedt.
In de stad Zottegem zijn naast de betaalde parkeerzones ook niet-betaalde parkeerzones beschikbaar.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor mindervaliden en zorgverstrekkers.
De bevoegde schepen komt tussen.
Stemmen
15 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,
Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Matthias Diependaele, Cyntia Braems,
Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Karel Busschop, Joke Rossel)

12 nee-stemmen (Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Peter Roman, Heidi Schuddinck, Dirk Minnaert,
Jan De Maesschalck, Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis,
Marnic De Clercq)
BESLIST:
Artikel 1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 geldt wat volgt: op de plaatsen met parkeermeters
of parkeerautomaten, als bedoeld in artikel 27.3.1. van het Algemeen Reglement op de Politie van het

Wegverkeer (koninklijk besluit van 1 december 1975), is de parkeertijd beperkt volgens één van de hierna
aangegeven gebruiksmodaliteiten van deze toestellen.

Artikel 2. De bestuurder die zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren, kan hetzij in de voormiddag (
van 9 tot 13u.), hetzij in de namiddag (van 14 tot 18u.) gedurende maximum 4 uren parkeren op de onder

artikel 1 bedoelde plaatsen, tegen betaling van een retributie van 18,00 euro. Deze gebruiksmodaliteit wordt
op de toestellen aangeduid als "tarief 1".
De retributie wordt betaald:
- ofwel vooraf, door het nemen van een ticket uit de parkeerautomaat;
- ofwel binnen de vijf dagen na de vaststelling van het ontbreken van het parkeerticket, door
middel van de gegevens op de retributiebon, op rekening van de Stad Zottegem.
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Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door de stad uitgereikte officiële
bewonerskaart, overeenkomstig het ministerieel besluit van 18 december 1991 zichtbaar aanbrengen

achter de voorruit van het voertuig. Deze bewonerskaart wordt afgeleverd tegen een prijs van 34,50 euro
aan de bewoners die voldoen aan de wettelijke bepalingen dienaangaande en beperkt tot 1

bewonerskaart per wooneenheid. Bij het vernieuwen van deze bewonerskaart binnen het jaar wordt een
bijkomende administratieve kost aangerekend van 5,75 euro.
Artikel 3.
In afwijking van artikel.2 bedraagt de retributie 0,35 euro per 30 minuten of 0,70 euro per uur voor de
bestuurders die opteren voor een korte parkeerduur.
Betaling daarvan geeft recht op een onafgebroken parkeertijd waarvan de duur beperkt wordt volgens de
modaliteiten aangeduid op de toestellen onder "tarief 2". De maximale parkeertijd wordt ter plaatse
aangeduid op de toestellen.

Voor parkeren minder dan 15 minuten kan men een ticket met 15 minuten gratis parkeertijd nemen. De
retributie wordt betaald door het betalen van het overeenstemmende bedrag via het inbrengen van de
nodige muntstukken in de parkeermeter of via de mobiele telefoon, overeenkomstig de instructies
vermeld op de toestellen.

Artikel 4. Het parkeerticket dat vooraf werd aangekocht, moet door de bestuurder zichtbaar achter de
voorruit van het voertuig worden aangebracht of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het
voertuig.

Op plaatsen waar het parkeren binnen de betalende zone geregeld wordt aan de hand van verkeerstekens
die een andere parkeerregeling voorzien (met name de verkeerstekens E9) wordt een blauw onderbord

voorzien met het opschrift ‘betalend’. Op de plaatsen waar bewoners een door de stad uitgereikte officiële
bewonerskaart kunnen voorleggen achter de voorruit van het voertuig zal er nog een extra blauw
onderbord worden aangebracht met het opschrift ‘uitgezonderd bewoners’
Artikel 5. Overeenkomstig artikel 27.3.1 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer
(koninklijk besluit van 1 december 1975) moet het voertuig de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het
verstrijken van de toegestane parkeertijd.

Artikel 6. Een afwijking op de retributie wordt toegekend aan zorgverstrekkers,. Door het plaatsen van de
parkeerschijf in combinatie met het speciaal kenteken voor zorgverstrekkers wordt hen een gratis
parkeertijd van 30 minuten toegestaan.

Tot de zorgverstrekkers behoren: dokters, kinesisten en thuisverplegers die door het Riziv erkend zijn en
thuisverzorgers gekoppeld aan een zorgverstrekkende organisatie die erkend is door het Riziv.
Zij dienen het speciaal kenteken af te halen bij de aangestelde van de stad en dienen dit samen met de
parkeerschijf zichtbaar aan te brengen achter de voorruit, of als er geen voorruit is, aan de voorzijde van het
voertuig.
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De dienstvoertuigen van de brandweer, politie, OCMW en stadsdiensten zijn vrijgesteld van deze retributie.
Artikel 7. Er is geen retributie verschuldigd op zon -en volgende feestdagen:1 januari, paasmaandag, 1 mei,
Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december.
Op alle andere dagen vóór 9 uur en na 18 uur.
Artikel 8. Personen met een handicap, overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999 worden
vrijgesteld van de betaling van het voorgeschreven parkeergeld. Hiervoor moet de mindervalidenkaart,

uitgereikt volgens bovenvermeld ministerieel besluit, zichtbaar zijn aangebracht op de binnenkant van de
voorruit van het voertuig of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

Artikel. 9. De retributie is verschuldigd door de bestuurder die het motorrijtuig parkeert. Indien deze niet
gekend is, of niet bekend gemaakt wordt door de nummerplaathouder of in voorkomend geval door de
rechtspersoon- huurder/ leasingnemer / of gebruiker van het motorrijtuig die het voertuig onder zich

houdt, zijn de nummerplaathouder en/of desgevallend de rechtspersoon- huurder/ leasingnemer / of
gebruiker van het rijtuig samen met de bestuurder ervan solidair gehouden tot betaling van deze retributie."
Artikel 10. De gebruiker van een motorvoertuig die het parkeerticket of desgevallend de mindervalidenkaart
niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling
van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire "tarief 1".

Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de stad een uitnodiging om
de retributie binnen de 5 dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig.
Artikel 11. Bij gebrek aan betaling in der minne binnen de 5 dagen wordt er een herinneringsbrief verstuurd
waarbij de administratiekosten ten laste zijn van de gebruiker van de wagen. Wanneer de gebruiker niet

gekend is, zijn de retributie en de rappelkosten verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het
voertuig.

Ingeval van niet-betaling binnen de 30 dagen zal er een aangetekende herinnering verstuurd worden
waarvan de administratiekosten en de portokosten ten laste zijn van de gebruiker van de wagen.
Ingeval van niet-betaling binnen de 45 dagen wordt de verschuldigde som burgerrechterlijk ingevorderd
waarbij de kosten ten laste zijn van de wanbetaler.
Artikel 12. Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op
de webtoepassing van de gemeente.
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De Gemeenteraad

getekend Koen Codron
algemeen directeur

getekend Peter Lagaert
voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 20 december 2019

Koen Codron

algemeen directeur

Peter Lagaert
voorzitter
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