Retributie op parkeren

Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019

Artikel 1: Grondslag - heffingstermijn
Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt er een retributie geheven op het parkeren:
▪ op plaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen gereglementeerd is en
waar het verplicht gebruik van parkeerautomaten van kracht is.
▪ in een blauwe zone wanneer de maximale duur, aangegeven op de parkeerschijf, overschreden
wordt.
Artikel 2: Halve dag tarief
De bestuurder die zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren kan, hetzij in de voormiddag, hetzij
in de namiddag, opteren voor het halve dag tarief ten bedrage van 10 euro (tarief 1).
Artikel 3: Parkeerplaatsen uitgerust met parkeerautomaten
De bestuurder die opteert voor een beperkte parkeerduur is onderstaande retributie verschuldigd:
Tot 15 minuten: gratis mits het nemen van een gratis ticket aan een parkeerautomaat waarbij de
nummerplaat van het geparkeerde voertuig moet ingegeven worden.
De ingegeven nummerplaat wordt afgedrukt op het ticket. Indien de nummerplaat die
vermeld staat op het ticket niet volledig overeenstemt met die van het geparkeerde
voertuig, wordt de bestuurder geacht te opteren voor tarief 1.
Er kan maximaal 1 gratis ticket genomen worden per uur per voertuig.
Meer dan 15 minuten: betalend volgens onderstaand schema:
Bedrag
0,25 euro
0,50 euro
1,00 euro
1,25 euro

Tijdsduur
30 min
60 min
100 min
120 min

De retributie is verschuldigd van 9.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 19.00 u.
Betaling van de retributie geeft recht op een onafgebroken parkeertijd waarvan de duur beperkt wordt
volgens de modaliteiten aangeduid op de toestellen.
De retributie kan betaald worden door het inbrengen van de nodige euromuntstukken in de
parkeerautomaat of met bancontact/visa, Mastercard of het systeem 4411 (SMS of via de applicatie).
Artikel 4: Tarief blauwe zone
Wordt als volgt vastgesteld:
▪ gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
▪ een forfaitair bedrag van 10 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is;
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter
de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het
verkeersreglement.
Er worden geen bewonerskaarten toegekend voor inwoners van de blauwe zone.
Artikel 5: Wijze van parkeren
Overeenkomstig artikel 27.3. van het verkeersreglement geschiedt het parkeren op de wijze en onder
de voorwaarden die op deze toestellen zijn vermeld.

Artikel 6: Overtreding
De bestuurder die parkeert in de zones voor betalend parkeren zonder geldig ticket of parkeerkaart
wordt geacht te opteren voor tarief 1. In voormeld geval zal door de persoon belast met de controle
een gevalideerd parkeervignet op het voertuig worden aangebracht.
De retributie moet betaald worden, binnen de vijf dagen, de dag van uitschrijving inbegrepen, door of
overschrijving op de bankrekening van het gemeentebestuur, overeenkomstig de richtlijnen vermeld
op het parkeerticket.
Artikel 7: Vrijstelling
Zijn vrijgesteld van de retributie:
▪ Hulpdiensten;
▪ Voertuigen gebruikt door personen met een handicap die voorzien zijn van een speciale kaart,
zoals bedoeld in artikel 27.4.3 van het verkeersreglement;
▪ Dienstvoertuigen met embleem van het gemeentebestuur van Aalter;
▪ Voertuigen voorzien van een parkeerkaart (met vermelding van de nummerplaat) uitgereikt door
de gemeentelijke overheid;
▪ Personen die een of meerdere parkeerplaatsen gebruiken in functie van een private
ingebruikname van het openbaar domein, mits dit werd gemeld of aangevraagd aan het
gemeentebestuur conform het reglement over de private ingebruikname van het openbaar
domein, onderhevig aan het reglement op de contantbelasting op private ingebruikname van het
openbaar domein.
Artikel 8: Aanvraag vrijstelling
De thuisverzorgers dienen hun aanvraag voor het verkrijgen van een vrijstelling van retributie op het
parkeren tijdens het uitoefenen van de job, te richten aan de gemeentelijke administratie. Bij deze
aanvraag dienen volgende verplichte bijlagen aanwezig te zijn:
▪ Attest zorgverstrekker of RIZIV nummer
▪ Kopie identiteitskaart
▪ Kopie registratiebewijs auto met vermelding van de nummerplaat.
Na goedkeuring door de gemeentelijke administratie ontvangt de zorgverstrekker één gratis
parkeerkaart (met vermelding van de nummerplaat) geldig voor 1 jaar. Elk jaar dient de aanvraag en
het bewijs van thuisverzorging, opnieuw te gebeuren.
Artikel 8bis: Beperkte vrijstelling
De zorgverstrekker aan huis krijgt maximaal één parkeerkaart per voertuig. Met deze parkeerkaart mag
het voertuig maximaal 1 uur gratis parkeren op het volledige grondgebied van Aalter, in zones met
betalend parkeren. De zorgverstrekker moet zijn/haar parkeerschijf gebruiken om de starttijd van het
parkeren aan te geven. De afgeleverde parkeerkaart moet steeds duidelijk zichtbaar achter de voorruit
van het voertuig geplaatst worden. Deze kaart is enkel geldig indien de nummerplaat van de wagen en
de nummerplaat vermeld op de parkeerkaart overeenkomen. De kaart mag enkel gebruikt worden
tijdens de uitoefening van de job als zorgverstrekker.
Artikel 9: Plaats ticket – parkeerkaart – blauwe parkeerkaart voor personen met een handicap
Het door de parkeerautomaat afgeleverd parkeerticket, de gewone parkeerkaart, al naar gelang de
gekozen modaliteit of speciale parkeerkaart, moet door de bestuurder duidelijk zichtbaar achter de
voorruit van het voertuig aangebracht worden of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het
voertuig.
De door het gemeentebestuur afgeleverde parkeerkaart of de door het Ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu blauwe parkeerkaart moet door de bestuurder duidelijk zichtbaar achter
de voorruit van het voertuig worden aangebracht.
Artikel 10: Zon- en wettelijke feestdagen
Op zon- en wettelijke feestdagen is geen retributie verschuldigd.
Artikel 11: Defect automaat
In geval van een defect parkeerautomaat en er geen andere parkeerautomaten in de onmiddellijke
nabijheid voorhanden zijn, is de bestuurder van een motorvoertuig die wenst te parkeren in de betalende
zone gehouden zijn parkeerschijf te gebruiken.

Artikel 12: Risico
Het parkeren van een motorvoertuig op een parkeerplaats in de betalende zone, gebeurt steeds op
risico van de gebruiker of van degene die burgerlijk verantwoordelijk is. Het parkeergeld geeft enkel
recht op parkeren maar geeft de gebruiker geen enkel recht op bewaking. Het gemeentebestuur kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk feit dat beschadiging of verlies van het
geparkeerde voertuig zou voor gevolg hebben.
Artikel 13: Belastingplichtige
De titularis van de nummerplaat, de houder van de proefritten- of handelaarplaat, is samen met de
bestuurder van het voertuig solidair gehouden tot de betaling van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde
retributie.
Artikel 14: Invordering
De invordering van de retributie zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerlijke rechtspleging vervolgd worden.
Artikel 14bis: Invorderingskosten
Bij gebrek aan betaling van de retributie binnen de voorgeschreven termijn, wordt een gratis herinnering
verzonden door de gemeente of door de beheerder van de gegunde parkingplaatsen.
Bij uitblijven van een gevolg zal een aanmaningsbrief opgestuurd worden en zullen dossierkosten ten
bedrage van 12,00 euro gevorderd worden ten laste van de persoon die de vergoeding verschuldigd is.
Vervolgens en steeds in het geval van niet betaling, zal het dossier voor invordering overgemaakt
worden aan de gerechtsdeurwaarder.
De gerechtsdeurwaarder zal de procedure verder zetten volgens de regels van het gemeen recht via
een grondige fase van invordering in der minne teneinde de invordering langs gerechtelijke weg te
vermijden.
In geval van niet betaling na de door de gerechtsdeurwaarder ondernomen pogingen in der minne, zal
deze laatste de invordering verder zetten via gerechtelijke weg.
De gedane onkosten, rechten en uitgaven in alle fasen van de invordering van de verschuldigde
bedragen zijn ten laste van de schuldenaar van de vergoeding en worden toegevoegd aan de initiële
tarieven (bedrag van de vergoeding en dossierkosten) te betalen door de schuldenaar. Deze onkosten,
rechten en uitgaven worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot
vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van
het tarief van sommige toelagen.
Artikel 15: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
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