PROVINCIE VLAAMS-BRABANT – ARRONDISSEMENT LEUVEN – GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 14 DECEMBER 2020
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David
Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans
Vanhoof, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim
Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen
directeur.
De raad,

7.

Retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026

Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 §3;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, meer bepaald Hoofdstuk V/l, zoals aangevuld bij
decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven (BS
261712010);
Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 1991 waarbij de personen worden aangewezen die de
speciale parkeerkaart voor gehandicapten kunnen bekomen alsook de ministeries die bevoegd zijn om
deze kaart uit te reiken en waarbij het model ervan alsmede de modaliteiten van afgifte, intrekking en
gebruik worden bepaald;
Overwegende dat met een blauwe zone de mogelijkheid tot parkeren verhoogd wordt op plaatsen waar
het doelpubliek doorgaans minder dan 2 uren verblijft;
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente
aanzienlijke lasten met zich meebrengen;
Gelet op de retributie op parkeren in de blauwe zone, goedgekeurd door de gemeenteraad van
7 december 2015;
Gelet op het parkeerbeleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 februari 2017;
Overwegende de bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 4 november 2020;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot,
Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Er wordt ten behoeve van de gemeente voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari
2021 en eindigend op 31 december 2026 een retributie geheven op het parkeren van een motorvoertuig
op de plaatsen met beperkte parkeertijd (blauwe zone), als bedoeld in artikel 27.1 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.
Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de
parkeerschijf, in een zone met beperkte parkeertijd, voorgeschreven van 9 tot 18 uur op werkdagen en
voor een maximum parkeerduur van twee uren.
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Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde
parkeerduur (artikel 27.1.2 algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).
Artikel 2: §1. De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
- Een forfaitair bedrag van 25 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 Koninklijk
Besluit van 1 december 1975.
§2. Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.
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 29 juli 1991, gewijzigd door het ministerieel besluit van 7
mei 1999 en door het ministerieel besluit van 26 september 2005.
$3. Houders van een vergunning naar aanleiding van een tijdelijke privatisering bij bouw- en /of
verbouwwerken, of naar aanleiding van het gebruik van het openbaar domein (onder andere
containers, stoelen en tafels...) op voorwaarde dat deze vergunning zichtbaar is aangebracht, achter de
voorruit van het voertuig of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, of als het
geen voertuig betreft op een goed zichtbare plaats;
Artikel 3: Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig is geplaatst of ingeval
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 retributie.
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is en is betaalbaar
door overschrijving op de rekening van de gemeente Kortenberg na ontvangst van een factuur.
Artikel 4: Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een
dwangbevel uit te vaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en
schepenen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. Dat exploot
stuit de verjaring.
Een bevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden geviseerd en
uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien
vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief.
Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de betekening ervan bij
verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie te
vorderen.
Artikel 5: Deze verordening wordt online bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing en aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
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Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De voorzitter
(g) A. VAN DE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 15 december 2020
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