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Titel 

Agendapunt:  Retributie op parkeren in blauwe zone: 2020 - 2025 

  

Toelichting 

 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 

periode. De retributie op parkeren in de blauwe zone wordt verlengd in de komende 

legislatuur. 

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Nadat het Grondwettelijk Hof in 2010 oordeelde dat die bevoegdheid feitelijk aan de 

gewesten toekwam, volgde het nodige Vlaamse reparatiedecreet van 9 juli 2010, 

dat een extra hoofdstuk inschreef in het Vlaamse decreet van 16 mei 2008 

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens. 

 

gemeenteraadsbeslissing van 16 september 2014 

 

Feiten en context 

De parkeervergoeding die de gemeente oplegt moet gezien worden als een 

vergoeding voor een geleverde dienst namelijk het beschikbaar stellen van een 

parkeerplaats door de gemeente. De retributie kan gevestigd worden op parkeren 

voor beperkte tijd (in de blauwe zone), betalend parkeren en het parkeren dat 

voorbehouden is aan houders van een parkeerkaart (vroegere bewonersparkeren). 

 

Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 

• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en 

artikel 41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330 

• artikel 173 van de grondwet 

• Artikelen 10/1 tot en met 10/3 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de 

aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging 

van de verkeerstekens 

• Artikel 27 KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

(Wegcode) 

• Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen 

met een handicap 

• Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke 

parkeerkaart 

Advies 

Om zekerheid te creëren over de persoon van de schuldenaar van de retributie, is 

decretaal bepaald dat die altijd ten laste wordt gelegd van de houder van de 

nummerplaat van het geparkeerde voertuig. 



De Vlaamse Regering, de gemeenten en hun concessiehouders en de gemeentelijke 

verzelfstandigde agentschappen zijn gemachtigd om de identiteit van de houder 

van de nummerplaat op te vragen bij de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen 

(DIV). 

 

Argumentatie 

Het is aanbevolen om personen met een handicap die houder zijn van een speciale 

parkeerkaart voor personen met een handicap vrij te stellen van de betaling van 

parkeergeld wanneer zij parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor 

personen met een handicap. 

 

Parkeerovertredingen, bijvoorbeeld als voertuigen geparkeerd staan op plaatsen 

waar een parkeerverbod geldt of als een inbreuk gemaakt wordt op het 

halfmaandelijks beurtelings parkeren, worden nog altijd strafrechtelijk gesanctioneerd 

of eventueel met een gemeentelijke administratieve sanctie (zie artikel 3, 3° van de 

Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en van 

het bijhorende KB van 9 maart 2014). 

Het bovenstaande neemt niet weg dat de gemeente een retributie kan vragen voor 

het wegslepen van een onwettig geparkeerd voertuig. Belangrijk is dat die retributie 

louter de kosten dekt voor het wegslepen en het eventueel stallen van het voertuig in 

kwestie. Administratiekosten zijn daarin niet inbegrepen. 

 

Financiële gevolgen 

Financiële gevolgen voorzien  2025G1-3 

 

Besluit 

 

Artikel 1 

Er wordt voor een periode die aanvangt op 01.01.2020 en eindigt op 31.12.2025 een 

retributie geheven op parkeren in de blauwe zone, als volgt: 

- gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden 

- een forfaitair bedrag van 40 EUR per dag voor elke periode die langer is dan 

deze die  

 gratis is. 

 

Artikel 2 

De door de gebruiker gewenste parkeer duur wordt vastgesteld door het zichtbaar 

aanbrengen achter de voorruit van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 

van het K.B. van 01/12/1995. Deze beperkte parkeer tijd zoals bedoeld in artikel 27.1.1 

is niet van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrit van 

eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die 

inrit is aangebracht zoals omschreven in het K.B. 09/01/2007 tot wijziging van het K.B. 

01/12/1975. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de retributieplichtige 

opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag. 

 

Artikel 3 

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer is geparkeerd dan de tijd die 

toegelaten is door de verkeersborden en is verschuldigd door de eigenaar van het 

voertuig. 

De retributie wordt gekweten door storting of overschrijving op de rekening van de 

gemeente. De betaling gebeurt overeenkomstig de richtlijnen die vermeld zijn op de 

uitnodiging tot betaling dat werd aangebracht door de aangestelde van de 

gemeente op de voorruit van het voertuig. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen. 

 

Artikel 4 

Van deze retributie zijn vrijgesteld: 



personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart overeenkomstig 

het M.B. van 07/05/1999. 

De vrijstelling van de retributie wordt slechts verleend als de parkeerkaart voor 

personen met een handicap duidelijk zichtbaar achter de voorruit wordt geplaatst. 

Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de retributieplichtige opteert 

voor het in artikel 2 bedoelde forfaitaire bedrag. 

 

Artikel 5 

De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het college van 

burgemeester en schepenen voor het verstrijken van de betaaltermijn.  

 

Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger 

•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 

belastingen@hemiksem.be 

 

Artikel 6 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017. 

 

 

Opmerkingen algemeen directeur 

 

 


