Besluit van de Gemeenteraad van 02/03/2020
Retributiereglement voor het parkeren via parkeerautomaten, parkeervergunningen en
blauwe schijf vanaf 9 maart 2020. (Algemeen)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Sara Didden, Ine
Franssen, Elke Gonnissen, Gunter Haeldermans, Guido Hellings, Pierre Hendrikx, Maria
Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van
Cauwelaert, Tim Vandewinkel, Hilde Vermeulen, André Willen, Petronella Zelissen, raadsleden en
Inge Hawinkel, wnd. algemeen directeur.
Afwezig : Raf Didden, Kevin Drees, Rosette Dupont, Audrey Jütten en Karien Vandewal.
Algemeen kader
Stad Maaseik hernieuwt haar reglement met betrekking tot parkeren via parkeerautomaten,
parkeervergunningen en blauwe schijf. Het vroegere belastingreglement wordt vanaf 1 januari
2020 omgevormd tot een retributiereglement.
Het aanleggen en onderhouden van parkeerplaatsen langs de openbare weg kan immers gezien
worden als een dienst waarvoor een vergoeding in de vorm van een retributie gevraagd wordt. Het
voordeel van een retributie ten opzichte van een belasting is bovendien dat de doorlooptijd van de
invorderingsprocedure bij niet-betaling verkort kan worden.
Artikel 18 van het Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad bepaalt:
De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de amendementen
ter stemming gelegd.
Overeenkomstig dit artikel dient raadslid E. Gonnissen bij artikel 5 van het retributiereglement
volgend amendement in:
Het raadslid stelt voor om artikel 5 als volgt aan te passen: ..... het voertuig van de burgemeester,
enkel op momenten dat hij in functie is ....
De voorzitter vraagt hierover aan de raad de stemming. Deze stemming geeft volgend resultaat:
16 stemmen voor - 5 stemmen tegen (de raadsleden van CD&V M. Raets, G. Haeldermans, P.
Zelissen, H. Vermeulen en M. Oosterbos) - 3 onthoudingen (de raadsleden van Vlaams Belang L.
Pieters, P. Hendrikx en E. Slootmakers).
Bijgevolg aanvaardt de raad het amendement en wordt het retributiereglement in die zin
aangepast.
Wettelijk kader
 Grondwet, artikel 173;
 Wet van 22 februari 1965 waarbij aan gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op
motorvoertuigen in te voeren;
 Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeervergunning;
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 Decreet lokaal bestuur;
 Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door
parkeerbedrijven;
 Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeervergunning;
 Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap.

Besluit
Met 16 stemmen voor, 3 onthoudingen de raadsleden van het Vlaams Belang (P. Hendrikx, L.
Pieters en E. Slootmakers) en 5 stemmen tegen de raadsleden van de CD&V (Gunter
Haeldermans, Maria Oosterbos, Marcel Raets, Hilde Vermeulen en Petronella Zelissen).
Artikel 1:

De gemeenteraad trekt het 'Retributiereglement voor het parkeren via parkeerautomaten,
parkeervergunningen en blauwe schijf vanaf 1 januari 2020', zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019, in en stelt volgend reglement vast dat vanaf 9
maart 2020 in voege treedt:
Met ingang van 9 maart 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een retributie geheven voor het
parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de
openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren
toegelaten is en waar het gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van betalend
parkeren verplicht is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die
eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op
de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 1, 2e lid, van de wet van 25 juni 1993 betreffende
de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
Op plaatsen met parkeerautomaten geschiedt het parkeren op de wijze en onder de voorwaarden
die op deze toestellen zijn vermeld zoals bepaald door artikel 27.3.1.1° van de wegcode.
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is met uitzondering van artikels 2 en 5.
Artikel 2:
De retributie op het parkeren wordt voorafgaand betaald op een van volgende manieren:
a) door het inbrengen in de parkeerautomaat van de daartoe geschikte in België gangbare
muntstukken op de wijze zoals weergegeven op de parkeerautomaat;
b) door betaling via sms op de wijze aangeduid op de parkeerautomaten;
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c) door betaling via een smartphone-applicatie (app en web), op de wijze weergegeven op de
parkeerautomaten.
Bij een defect aan een parkeerautomaat dient men zich te begeven naar de dichtstbijzijnde
parkeerautomaat of het leggen van de parkeerschijf art. 27.3.1.2° van de wegcode om zich in regel
te stellen. Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gebrekkige werking van
de parkeerautomaat.
De tarieven gelden van maandag tot en met zaterdag van 9u00 tot 18u00 uitgezonderd op
wettelijke feestdagen. Het betalend parkeren is geregeld volgens de modaliteiten vermeld op de
parkeerautomaten waarbij de eerste 15 minuten gratis zijn voor iedere parkeerder mits het nemen
van een ticket.
-De markt: De gebruiker van de parkeerplaatsen op de markt betaalt een tarief van 2,40 euro voor
een maximum parkeertijd van één uur.
- Straten in het centrumgebied binnen de wallen: De gebruiker van deze parkeerplaatsen betalen
een tarief van 1,00 euro per uur met een maximum parkeerduur van 2 uur.
-Straten gelegen aan de rand van het centrumgebied buiten de wallen: De gebruiker van deze
parkeerplaatsen betalen een tarief van 0,60 euro per uur met een maximum parkeerduur van 4
uur.
Artikel 3:
De retributie op het parkeren via parkeervergunningen wordt als volgt vastgesteld:
A. parkeervergunningen voor bewoners: Het tarief voor de eerste parkeervergunning
voor bewoners bedraagt 60
euro per jaar. Voor bewoners die op hetzelfde adres staan ingeschreven in de bevolkingsregisters
bedraagt het tarief voor een parkeervergunning voor bewoners :
·

voor de eerste parkeervergunning : 60 euro per jaar

·

voor de tweede parkeervergunning: 80 euro per jaar

Twee nummerplaten op één parkeervergunning voor bewoners is niet meer van toepassing. De
parkeervergunning voor bewoners is één jaar geldig vanaf de ingangsdatum. Er kunnen maximum
2 parkeervergunningen aangevraagd worden.
De aanvrager dient zijn aanvraag te staven door het voorleggen van het inschrijvingsbewijs van
het voertuig en de identiteitskaart. De parkeervergunning wordt niet meer afgeleverd. De
parkeerwachter controleert via het elektronisch toezichtsysteem het gebruik van
de parkeervergunning.
Indien de aanvrager in het bezit is van een attest van verhoogde tegemoetkoming betaalt de
aanvrager de parkeervergunning aan 50% van het tarief voor eerste en eventueel
tweede parkeervergunning.
B. Parkeervergunning voor handelaren: Het tarief wordt als volgt vastgesteld:
een parkeervergunning voor handelaren wordt uitgereikt aan 250 euro per jaar of aan 125 euro per
half jaar, te starten op de dag van de betaling. De handelaar, de zaakvoer(d)(st)er van een
handelsvennootschap of de
zaakvoer(d)(st)er van een vereniging met rechtspersoonlijkheid dient zijn aanvraag te staven door
het voorleggen van het inschrijvingsbewijs van het voertuig, de identiteitskaart, een uittreksel uit
het handelsregister en een kopie uit het staatsblad. De parkeervergunning voor handelaren is slec
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hts geldig voor één jaar. De parkeervergunning wordt niet meer afgeleverd. De parkeerwachter
controleert via het elektronisch toezichtsysteem het gebruik van de parkeervergunning.
C. Parkeervergunning voor medische beroepen en thuisverzorging: Het tarief voor deze
parkeervergunning
bedraagt 10 euro en is één jaar geldig vanaf de ingangsdatum. De parkeertijd bedraagt maximum
1 uur. De houder van de parkeervergunning moet de parkeerschijf leggen. De parkeervergunning
wordt niet meer afgeleverd. De parkeerwachter controleert via het elektronisch toezichtsysteem het
gebruik van de parkeervergunning.
D. Parkeervergunning voor uitvoerders van werken : De parkeerfaciliteitenkaart kost 2,5 euro per
dag of
25 euro per maand. De parkeerfaciliteitenkaart dient zichtbaar aan de voorruit op het dashboard te
liggen. Indien de parkeervergunning
voor de parkeerwachters niet zichtbaar geplaatst is, zal dit leiden tot
een parkeerretributie van 15 euro. Het doet daarbij niet ter zake of beweert of zelfs bewezen wordt
dat dit niet zichtbaar plaatsen van de parkeervergunning
gebeurde door een vergissing, een vergetelheid of zelfs dat deze parkeervergunning door het
toeslaan van deuren of op ander wijzen per toeval van het dashboard van het voertuig viel, zodat
de parkeervergunning aan het zicht van de parkeerwachter ontrokken is, alhoewel deze wel
geplaatst zou zijn.
Artikel 4:
Bij afwezigheid van een zichtbaar parkeerticket en bij het overschrijden van de parkeertijd alsook
bij afwezigheid van een kaart mindervalide of parkeerschijf, ontvangt de bestuurder van het
voertuig een parkeer-retributie van 15 euro onder de ruitenwisser van het voertuig.
Het ontbreken van het parkeerticket, het overschrijden van de parkeertijd of de afwezigheid van
parkeerschijf of kaart mindervalide wordt vastgesteld door een controleambtenaar die door het
college werd aangeduid. De controle ter plaatse gebeurt visueel door de ambtenaar door
vaststelling van het ontbreken van het parkeerticket, parkeerschijf of kaart personen met een
handicap of het overschrijden van de parkeertijd en wordt tevens vastgelegd door middel van een
gedateerde foto van het voertuig.
De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. Indien de gebruiker niet gekend is,
is de retributie verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.
De retributie wordt betaald binnen de 5 dagen, door overschrijving, overeenkomstig de richtlijnen
vermeld op het parkeerticket dat door de parkeerwachter wordt overhandigd of op het voertuig
wordt aangebracht.
De parkeerautomaten geven enkel recht tot parkeren gedurende de gekozen tijd. De betaling van
de retributie geeft geen enkele aanleiding tot enig ander recht of tot bewaargeving. Het parkeren
gebeurt op eigen risico.
De parkeerder kan geen protest indienen wanneer hij niettegenstaande het betalen van het
geldende parkeertarief, toch niet mag parkeren om een reden vreemd aan de wil van het bestuur,
in geval van evacuatie van de voertuigen door politiebevel of door vooraf aangekondigde
evenementen op desbetreffende plaatsen.
In volgende gevallen mag de administratie een beslissing nemen over het al dan niet annuleren
van de parkeerretributie:
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 de parkeerder kan een geldig parkeerticket voorleggen
 de parkeerder kan een geldige parkeersessie via SMS, APP, WEB voorleggen
 de parkeerder is in het bezit van een geldige parkeerkaart voor personen met een
handicap
 de parkeerder is in het bezit van een geldige parkeervergunning
 verkeerde ingave door de parkeerwachter.
Een overzicht wordt 2-wekelijks voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Indien de parkeerder niet akkoord is met de uitspraak van de dienst, dan kan hij daartegen beroep
indienen bij de bevoegde rechtbank.
Artikel 5:
De retributie is niet van toepassing voor personen die houder zijn van een parkeervergunning voor
personen met een handicap mits het zichtbaar aanbrengen van de kaart op het voorste gedeelte
van hun voertuig.
De retributie is niet van toepassing op onderstaande voertuigen:





parkeerders die in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap
dienstvoertuigen van de stad Maaseik
prioritaire voertuigen
herkenbare voertuigen of dienstvoertuigen van maatschappijen voor nutsvoorzieningen
of andere erkende dienstverlenende instanties
 het voertuig van de burgemeester, enkel op momenten dat hij in functie is
 voertuigen van houders van een parkeervergunning.
Artikel 6:
Bij niet-betaling van de retributie wordt deze ingevorderd conform het gemeentelijk
retributiereglement ter invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke
administratieve geldboetes.
Artikel 7:
Dit reglement treedt in voege op 9 maart 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel
287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Inge Hawinkel
waarnemend algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
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