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OPENBARE ZITTING
Retributiereglement betreffende het parkeren: aanpassing reglement
DE RAAD,
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2005 houdende vaststelling van het reglement
inzake het straatparkeren;
 Overwegende dat dit reglement een retributie inhoudt
 op het parkeren op de parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is
overeenkomstig artikel 27.1-27.3 van het Koninklijk Besluit van 1december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
hierna genoemd de Wegcode;
 in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe zone
reglementering;
 Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeente- en gewestwegen betreffen;
 Overwegende dat het gemeentebestuur een duurzaam parkeerbeleid wenst te voeren, en dat
naar aanleiding van het operationeel zijn van de parkeergarage Scheldekaai het wenselijk is om
ook het parkeerbeleid bovengronds aan te passen op vlak van tarifering;
 Overwegende dat hiervoor een aanpassing aan het retributiereglement noodzakelijk is;
 Overwegende het gunstig advies van de mobiliteitsraad op 9 mei 2017;
 Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeenteraadscommissie mobiliteit op
29 juni 2017;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd° 18 september 2017;
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Dirk Uyttendaele, Jan Tondeleir, Piet Van Heddeghem, Robbe De Wilde

BESLUIT:
Art.1: De verkeersreglementering betreffende het retributiereglement inzake straatparkeren,
ingevoerd bij toepassing van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en vastgesteld in alle voorafgaande
gemeenteraadsbesluiten worden opgeheven en vervangen door dit aanvullend reglement.
Art.2:
Ten voordele van de Gemeente Wetteren wordt een gemeentelijke retributie geheven op 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 (dit betreft de volledige afgebakende zone (van beginbord tot eindbord), op alle toegelaten
parkeerplaatsen waar er geen parkeerverbod geldt) én waar de beperking van de parkeertijd
geregeld is overeenkomstig artikel 27.1, 27.2 en 27.3 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, hierna genoemd de Wegcode en overeenkomstig het aanvullend reglement op het
wegverkeer betreffende afbakening van de zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones), de
openbare weg met blauwe zone reglementering, de zones betalend parkeren en de openbare weg
waar betalend parkeren van toepassing is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom
zijn van de gemeentelijke of gewestelijke overheden.
Deze retributie 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.
De organisatie van het parkeerbeheer op het grondgebied van de gemeente Wetteren wordt
uitgevoerd door een privéfirma, verder parkeerbedrijf genoemd, volgens de modaliteiten van een
concessieovereenkomst. Het parkeerbedrijf staat in voor de controle, het uitschrijven van
parkeerbiljetten, de inning van de retributie, de klachtenbehandeling en alle andere administratieve
handelingen.
Hoofdstuk 1.
Parkeren in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe
zonereglementering
Art.3:
In zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe
zonereglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van de Wegcode en zoals vastgelegd in de
aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer, is de retributie “tarief blauwe zone” van
toepassing.
Art.4:
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen van
de parkeerschijf achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste
gedeelte van het voertuig, overeenkomstig artikel 27.1.1 van de Wegcode.

Art.5:
Parkeren in de zone zoals bepaald in art.3 is gratis voor de duur van twee uren of, indien er
bijzondere beperkingen gelden, zoals aangebracht op de signalisatie, op voorwaarde dat de
bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in art.4.
Gemeentelijke parkeerkaarten vervangen de parkeerschijf.
De retributie “tarief blauwe zone” is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur is overschreden of
wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf of gemeentelijke
parkeerkaart niet heeft nageleefd.
De retributie “tarief blauwe zone” bedraagt €15,00 per halve dag. Deze retributie is niet
overdraagbaar naar de volgende dag.
Art.6:
De retributie “tarief blauwe zone” wordt betaald binnen de vijftien dagen na ontvangst van het
parkeerbiljet. Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betreffende geparkeerde
voertuig aangebracht door een aangestelde van het parkeerbedrijf op het ogenblik dat deze vaststelt
dat deze retributie verschuldigd is. De betaling gebeurt óf in speciën in het kantoor van het
parkeerbedrijf, óf bij wijze van storting of overschrijving op de bankrekening van het parkeerbedrijf
overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen.
Art.7:
Zijn vrijgesteld van de retributie “tarief blauwe zone”:
 de dienstwagens van het gemeentebestuur en OCMW;
 de wagens van de lokale en federale politie en van de brandweer;
 de ziekenwagens.
Zijn vrijgesteld van retributie mits het geldig plaatsen van de speciale parkeerkaart:
 gemeentepersoneel in opdracht van het gemeentebestuur;
 OCMW-personeel in opdracht van het OCMW-bestuur;
 bestuurders in opdracht van de Minder Mobielen Centrale.
De bestuurders van elektrische motorvoertuigen zijn vrijgesteld van de retributie tijdens het opladen,
op voorwaarde dat ze geparkeerd staan op de daarvoor voorbehouden parkeerplaatsen en het
voertuig aan het opladen is en de stekker in het stopcontact zit.
Art.8:
De retributie is verschuldigd van maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur, of tenzij anders
bepaald zoals weergegeven op de signalisatie overeenkomstig het aanvullend reglement op het
wegverkeer.
Er is geen retributie verschuldigd op zon- en wettelijke feestdagen en op 11 juli, evenals op die dagen
waarvoor door de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen een uitdrukkelijke
beslissing wordt genomen.

Hoofdstuk 2. Betalend parkeren
Art.9:
De zone betalend parkeren wordt opgedeeld in een “zone kortparkeren” en een “zone langparkeren”
overeenkomstig het aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de afbakening van de
zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones), de openbare weg met blauwe zone reglementering,
de zones betalend parkeren en de openbare weg waar betalend parkeren van toepassing is.
De voorwaarden voor het gebruik van de parkeerplaatsen binnen de zones of straten met betalend
parkeren geschieden op de wijze en onder de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld.
Art.10:
De bestuurder die zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren, kan dit op de onder artikel 9
bedoelde plaatsen, tegen betaling van een retributie van € 15,00, per 2 uur parkeren in de “zone
kortparkeren” en per 4 uur parkeren in de “zone langparkeren”.
Deze gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen aangeduid als “tarief 1”. Deze retributie is niet
overdraagbaar naar de volgende betalende dag. In voormeld geval zal door de parkeerwachter een
gevalideerd parkeervignet op het voertuig aangebracht worden.
Art.11:
De retributie “tarief 1” wordt betaald binnen de vijftien dagen na ontvangst van het parkeerbiljet. De
betaling gebeurt óf in speciën in de kantoren van het parkeerbedrijf, óf bij wijze van storting of
overschrijving op de bankrekening van het parkeerbedrijf overeenkomstig de op het parkeerbiljet
opgenomen richtlijnen.
Art.12:
In afwijking met artikel 10 geldt voor de bestuurder, die voor een andere parkeertijd verkiest te
parkeren, de retributie “tarief 2”.
De retributie “tarief 2” is vooraf betaalbaar en wordt vastgesteld op max. 2u00 in de “zone
kortparkeren” en max. 4u00 in de “zone langparkeren” en dit telkens aan een tarief van €0,50 voor
30 minuten. De eerste 30 minuten zijn gratis.
Voor een parkeerduur van maximaal 30 minuten mag er een ticket met 30 minuten gratis parkeertijd
genomen worden. De bestuurder mag het ticket met 30 minuten gratis parkeertijd slechts één keer
gebruiken voor eenzelfde parkeerplaats.
Art.13:
De retributie kan betaald worden, ofwel door het inbrengen van de nodige muntstukken in de
parkeerautomaat overeenkomstig de instructies vermeld op de toestellen, ofwel via SMS, ofwel door
het gebruik van de elektronische parkeerkaart, ingesteld op “tarief 2”.
Het door de parkeerautomaat afgeleverde parkeerticket of de elektronische geactiveerde
parkeerkaart, al naar gelang de gekozen modaliteit, 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.
Art.14:
De retributie is verschuldigd van 9.00 uur tot 18.00 uur, behoudens op zon- en wettelijke feestdagen
en op 11 juli, evenals op die dagen waarvoor door de gemeenteraad of het college van burgemeester
en schepenen een uitdrukkelijke beslissing wordt genomen, of indien er bijzondere beperkingen
gelden zoals aangebracht op de signalisatie.
Art.15:
Zijn vrijgesteld van de retributie die geldt voor de zones betalend parkeren:
 de dienstwagens van het gemeentebestuur en OCMW;
 de wagen van de lokale en federale politie en de brandweer;



de ziekenwagens.

Zijn vrijgesteld van de retributie voor de zones betalend parkeren mits het geldig plaatsen van de
speciale parkeerkaart:
 gemeentepersoneel in opdracht van het gemeentebestuur;
 OCMW-personeel in opdracht van het OCMW-bestuur;
 bestuurders in opdracht van de Minder Mobielen Centrale.
De bestuurders van elektrische motorvoertuigen zijn vrijgesteld van de retributie tijdens het opladen
van het elektrisch voertuig, op voorwaarde dat ze geparkeerd staan op de daarvoor voorbehouden
parkeerplaatsen en het voertuig aan het opladen is en de stekker in het stopcontact zit.
Art.16:
In geval van defect van een parkeerautomaat is de bestuurder van een motorvoertuig die wenst te
parkeren in de betalende zone, gehouden gebruik te maken van een elektronische parkeerkaart
ofwel via SMS, ofwel een ticket te nemen aan een andere parkeerautomaat. Zoniet is artikel 10 van
toepassing.
Art.17:
Een betaalde retributie is in geen enkel geval terugvorderbaar.

Hoofdstuk 3. Personen met een handicap
Art.18:
De beperkingen van de parkeertijd en de retributie zoals bepaald in hoofdstuk 1 van dit
retributiereglement gelden niet voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een
handicap.
Het voertuig kan kosteloos en zonder tijdsbeperking worden geparkeerd:
1° in de blauwe zone (of de straten waarin het regime blauwe zone geldt);
2° op de parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap zoals beschreven in artikel
27 bis van de Wegcode.
Voorwaarde is dat de erkenningskaart zoals bepaald in 27.4.3. van de Wegcode geldig en zichtbaar is
aangebracht op de binnenkant van de voorruit of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van
het voertuig.

Hoofdstuk 4. Bewonerskaarten en abonnementskaart blauwe zone
Art.19:
De beperkingen van de parkeertijd en de retributie zoals bepaald in hoofdstuk 1 en
hoofdstuk 2 van dit retributiereglement gelden niet voor de voertuigen die voorzien zijn van een
geldige bewonerskaart waarbij de bepalingen van het aanvullend reglement op het wegverkeer van
toepassing zijn, met uitzondering van de parkeerplaatsen zoals bepaald in artikel 5 van het
aanvullend reglement op het wegverkeer houdende de vaststelling van de afbakening van de blauwe
zone en de betalende zone.
De beperkingen van de parkeertijd en de retributie zoals bepaald in hoofdstuk 1 van dit
retributiereglement gelden evenmin voor de voertuigen die voorzien zijn van een geldige
abonnementskaart blauwe zone, met uitzondering van de parkeerplaatsen zoals bepaald in artikel 5
van het aanvullend reglement op het wegverkeer houdende de vaststelling van de afbakening van de
blauwe zone en de betalende zone.
Voorwaarden zijn dat:
a. voor de parkeerzones zoals bepaald in hoofdstuk 1 geen bijzondere beperkingen in duurtijd
gelden zoals aangebracht op de signalisatie. De bewonerskaart en abonnementskaart zijn
niet geldig op de parkeerplaatsen zoals bepaald in artikel 5 van het aanvullend reglement op
het wegverkeer houdende de vaststelling van de afbakening van de blauwe zone en de
betalende zone. Op deze plaatsen dient steeds de parkeerschijf gebruikt te worden en is de
maximale parkeerduur voor elk voertuig beperkt tot max. 1 uur;
b. de gebruiker van een motorvoertuig die beschikt over een geldige bewonerskaart of geldige
abonnementskaart deze:
 steeds leesbaar achter de voorruit van het betrokken voertuig legt of, als er geen
voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig;
 enkel gebruikt in een voertuig met dezelfde nummerplaat zoals deze vermeld op de
kaart, tenzij op de abonnementskaart geen nummerplaat staat vermeld;
 enkel gebruikt in de zone (of straat) zoals deze vermeld op de kaart.
Art.20: Bewonerskaarten
Natuurlijke personen die hun domicilie hebben in de zones straten of straatdelen die zijn opgenomen
in het aanvullend reglement op het wegverkeer houdende de vaststelling van de afbakening van de
blauwe zone en de betalende zone, maken aanspraak op een bewonerskaart, tenzij anders bepaald
in dit reglement.
De aanvrager van een bewonerskaart moet het bewijs voorleggen dat het motorvoertuig waarvoor
de bewonerskaart wordt aangevraagd op reglementaire wijze is ingeschreven op eigen naam, mits
voorlegging van de identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig. Indien het een
voertuig betreft dat niet op eigen naam ingeschreven dient de aanvrager van de bewonerskaart te
beschikken over:
 een attest van de verzekeraar van het motorvoertuig waarin bevestigd wordt dat de aanvrager
van de bewonerskaart medebestuurder is;
 een attest van de werkgever waarin vermeld is dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is,
indien het een bedrijfsvoertuig betreft;
 een kopie van het leasecontract, indien het een leasewagen van de werkgever is en een attest
van de werkgever waarin vermeld wordt dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is;
 een kopie van het leasecontract en een kopie van publicatie van de statuten in het Belgisch
Staatsblad waaruit blijkt dat de aanvrager één van hierna genoemde functies vervult, indien het
motorvoertuig ter beschikking wordt gesteld door een bedrijf waarin de aanvrager eigenaar,
zaakvoerder of bestuurder is;
 een attest van de garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat de aanvrager van de
bewonerskaart over het motorvoertuig kan beschikken, indien het een vervangwagen betreft.

Er kunnen maximaal twee bewonerskaarten worden uitgereikt per adres. De bewonerskaart is geldig
voor de duur van één jaar.
Voor de eerste bewonerskaart wordt een retributie van €0,00 aangerekend.
Voor de tweede bewonerskaart op hetzelfde adres wordt een retributie van €100,00 aangerekend.
Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar.
Personen die een aanvraag tot domiciliewijziging ingediend hebben bij de dienst Bevolking van de
gemeente Wetteren komen in aanmerking voor een bewonerskaart. De aanvrager dient het bewijs
van deze aanvraag tot domiciliewijziging voor te leggen.
Art.21: Abonnementskaart blauwe zone
Voor abonnementskaarten blauwe zone geldt geen domicilievoorwaarde. Een abonnementskaart
kan verkregen worden voor een periode van 3 of van 12 maanden en is geldig gedurende de periode
zoals vermeld op de kaart.
De aanvrager van een abonnementskaart blauwe zone heeft de vrije keuze of er al dan niet een
nummerplaat op de abonnementskaart wordt vermeld.
Voor een abonnementskaart blauwe zone wordt een retributie aangerekend van €100,00 voor
3 maanden of €350,00 voor 12 maanden.
Art.22:
Voor het afleveren van een duplicaat van een bewonerskaart of abonnementskaart wordt een
bijkomende retributie van €15,00 per kaart aangerekend.
Het duplicaat is geldig voor de termijn van de oorspronkelijke bewonerskaart of abonnementskaart.
Voor abonnementskaarten zonder nummerplaat kunnen geen duplicaten worden afgeleverd.
Art.23:
Het uitreiken van de bewonerskaarten en abonnementskaarten gebeurt enkel door het
parkeerbedrijf.
Art.24:
Bij herhaald misbruik van de bewonerskaart of abonnementskaart of indien wordt vastgesteld dat de
bewonerskaart of abonnementskaart vervalst of nagemaakt is kan het College van Burgemeester en
Schepenen beslissen dat het recht op een bewonerskaart of abonnementskaart vervalt.
Hoofdstuk 5: Medische en paramedische beroepen
Art.25:
Huisartsen mogen in de betalende zone twee uur gratis parkeren, mits het plaatsen van hun
persoonlijke Vesaliusparkeerkaart gecombineerd met de parkeerschijf (max. 2 uur), en dit enkel in
kader van werkgerelateerde huisbezoeken.
Paramedici kunnen een gemeentelijke parkeerkaart voor paramedische beroepen aanvragen door
middel van een schriftelijke vraag aan de concessiehouder. Deze kaart dient gebruikt en uitgereikt te
worden onder volgende voorwaarden:
 De aanvragende zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking oefent een medisch of
paramedisch beroep uit en moet door het Riziv of door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn;
 de parkeerkaart wordt uitgereikt aan personen die een medisch of paramedisch beroep
uitoefenen waarvoor huisbezoeken op het grondgebied Wetteren noodzakelijk zijn;
 de parkeerkaart geeft recht op het parkeren van één voertuig. Daartoe vermeldt de kaart de
kentekenplaat van het voertuig waardoor ze geldt, met een maximum van één kentekenplaat;
 met de door de concessionaris uitgereikte parkeerkaart kunnen deze personen maximum één
uur parkeren in de betalende zone en zijn ze vrijgesteld van het betalen van retributie;
 voor de parkeerkaart wordt een retributie van €0,00 aangerekend;
 de parkeerkaart is één jaar geldig en kan jaarlijks vernieuwd worden.

Zowel voor medici als paramedici geldt het gebruik van de parkeerkaart onder volgende
voorwaarden:
 de gebruiker is verplicht de aankomsttijd aan te duiden op de parkeerschijf en deze samen met
de uitgereikte parkeerkaart zichtbaar en volledig leesbaar aan te brengen achter de voorruit van
het voertuig;
 indien de parkeerkaart en/of parkeerschijf onvoldoende zichtbaar, niet aanwezig of omgedraaid
is, zal hiervoor een retributie uitgeschreven worden;
 als de maximum parkeerduur wordt overschreden, wordt hiervoor een retributie uitgeschreven;
 de parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor medische en paramedische interventies en niet
voor privé-doeleinden. Bij misbruik zal de kaart geblokkeerd en ingetrokken worden.
Hoofdstuk 6. Algemene bepalingen
Art.26:
Ingeval van niet-betaling van de retributie “tarief blauwe zone”, “tarief 1” en “tarief 2”, binnen de
vooropgestelde vijftien dagen, wordt een aanmaningsprocedure opgestart.
De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen ten laste van de
schuldenaar van de retributie, met uitzondering van de eerste herinnering.
De kosten worden als volgt vastgesteld:
 verzenden van een eerste herinnering: 0,00 euro
 verzending van een eerste aanmaning: 5,00 euro
 verzending van een tweede (aangetekende) aanmaning: 10,00 euro
 verzending van een derde (aangetekende) aanmaning: tarief voor het verzenden van een
aangetekende schuldvordering volgens de gekozen procedure (advocaat/ deurwaarder/
incassobureau…)
Art.27:
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2018.
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