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AanPassing aan het retributiereglement voor het parkeren in de ondergrondse park¡ng Markt
Aanleiding

lndexering van de tarieven aan de hand van de evolutie van de gezondheidsindex

Regelgeving

- Artikel 5 51 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Bexit
Het AGB heeft als maatschappelijk doel het beheer en de exploitat¡e van openbare parkings.
- Artikel 2 51 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Tervuren en het autonoom gemeentebedrijf Bexit
Algemene, publiekrechtelijke opdracht van het AGB
- Overeenkomst met Vinci Park Services Belgium nv voor de exploitatie van de ondergrondse parking Markt,
goedgekeurd door de raad van bestuur van Bexit op 8 september 2015
- Besluit van de raad van bestuur van I september 2015 en aangepaste besluiten goedgekeurd op 1g december
2017 en 26 november 2019
Goedkeuring retributiereglement betreffende het parkeren in de ondergrondse parking Markt.

Feiten, context en argumentatie

De raad van bestuur heeft op 26 november 2019 de abonnementsformules voor de ondergrondse parking
aangepast.
Het fietsabonnement werd niet aangepast.
voorstel: aanpassing van de abonnementsprijs voor een jaar van € 2b naar € 2g,

Met 21 stemmen voor (Mario Van Rossum, Marc Charlier, Bram Peters, Werner Aerts, Sofie Lombaert, Christine Tinlot,
Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Robert Steuts, Jan Trappeniers, Omer Graulus,
Sebastiaan Coudré, Kristina Eyskens, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters, Yvette Schepers, Geoffroy de Visscher,
Nadine Gabet, Kelly Merckx), 4 stemmen tegen (Willy Roeykens, Bram Bartholomees, Thomas Geyns, Rose Vanbegin),
1 niet gestemd (Serge Liesenborghs)

Besluit

Artikel 1. Onderhavig retributiereglement bepaalt de parkeertarieven voor de ondergrondse parking Markt. De
tarieven zijn zowel gericht op een kortere als op een langere parkeerduur en zijn vanuit dit oogpunt samengesteld uit
losse tarieven en abonnementsformules.
Artikel 2. Volgende abonnementsformules zijn van toepassing (tarieven inclusief btw):
- fietsabonnement: € 28 per laar
- abonnement 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 geldig: € 5bo per jaar en € 55 per maand
- kantoorabonnement geldig van maandag tot en met vrijdag van 7u3O tot 19u3O: € 33O per jaar en € BB per maand
- nachtabonnement geldig alle dagen van 17u tot 8u: € 275 pèr jaar en €,27,5 per maand.
Abonnementhouders kunnen maximaal twee nummerplaten koppelen aan hun abonnement. per abonnement kan
nooit meer dan één voertuig gelijktijdig van de ondergrondse parking gebruik maken.
Artikel 3. volgende losse tarieven zijn van toepassing (tarieven inclusief btw):
- de eerste 30 minuten is parkeren in de ondergrondse parking gratis: Nadien geldt per begonnen schijf van 30
minuten een tarief van € O,7O. De parkeerduur is onbeperkt.
- een dagtarief van C 4,5O van maandag tot en met zaterdag van I uur tot 18 uur, met uitzondering van de
feestdagen. Vanaf een parkeerduur van 3u45' binnen deze tijdszone wordt aan de gebruiker automatisch het
dagtarief van € 4,5O aangerekend



- een dagtarief van € 2,2O op zon- en feestdagen van B uur tot 18 uur. Vanaf een parkeerduur van 1u45' binnen deze
tijdszone wordt aan de gebruiker automatisch het dagtarief van € 2,2O aangerekend.
- een nachttarief van C 2,2O geldig alle dagen van '18 uur tot 8 uur. Vanaf een parkeerduur van 1u45' min binnen deze
tijdszone wordt aan de gebruiker automatisch het nachitarief van € 2,2O aangerekend.
Artikel 4. De concessionaris van de ondergrondse parking beschikt over de mogelijkheid om kortingen toe te passen

op zowel de abonnementsformules als de losse tarieven. Dergelijke kortingen worden steeds voorafgaandelijk
voorgelegd aan het overlegcomité.
Artikel 5. De beslissing van 26 november 2019 wordt ingetrokken en vervangen door huidige beslissing.
Artikel 6. Dit retributiereglement treedt in werking op 1 januari 2021.
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