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Aanpassing aan het retributiereglement voor het parkeren op straat in het centrum van Tervuren

Aanleiding

Verstrenging van de federale maatregelen voor de bestrijding van COVID-19

Regelgeving

- Artikel 40 53 van het decreet lokaal bestuu r van 22 december 2019
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.
- Overeenkomst met Vinci Park Services Belgium nv voor de exploitatie van het parkeren op straat in het centrum
van Tervuren goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 september 2015
- Gemeenteraadsbesluit van I september 2O15 en aangepaste beslissingen goedgekeurd op 27 oktober 2015,24
november 2015,26 januari 2016,25 april2017,26 juni 2018,26 november 2019,26 mei 2O2O,29 september 2O2O
Goedkeuring retributiereglement betreffende het parkeren op straat in het centrum van Tervuren.

Feiten, context en argumentatie

De verstrenging van de federale maatregelen voor de bestrijding van COVID-19 maakt dat het gros van de
handelszaken verplicht gesloten is en thuiswerk verplicht is. Dit heeft tot gevolg dat de parkeerdruk onevenwichtig
verdeeld is in het centrum van Tervuren. Hieraan kan deels geremedieerd worden door o.m. houders van een
bewonerskaart gratis te laten parkeren in de deels parkeervrije handelsstraten.
Advies van de RLE: "Verwijzend naar de vorige lock down periode vragen wij als lokale handelaars, ondernemers en
vrije beroepers van Tervuren om het tijdelijk parkeerbeleid in het handelscentrum van Tervuren aan te passen aan de
regelgeving van vorige lock down periode."
Vanuit lndigo/Streeteo werd beslist de parkeerwinkel preventief te sluiten onder de noemer van 'niet-essentiële'
winkel. De administratieve medewerkers werken achter de schermen en blijven telefonisch en via e-mail bereikbaar.
De parkeerwachters blijven werken.
ln artikel 19 wordt deze tijdelijke maatregel in het kader van de bestrijding van COVID-19 opgenomen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1. Voor de toepassing van dit retributiereglement wordt verstaan onder:
parkeerplaats: ruimte op de openbare weg die bestemd is om een motorvoertuig, reclamevoertuig of aanhangwagen
te parkeren.
parkeerkaart: individuele toelating uitgereikt aan bijzondere doelgroepen van gebruikers van parkeerplaatsen,
aangeduid door de gemeenteraad.
het gebruik van een parkeerplaats: de feitelijke bezetting van een parkeerplaats door een motorvoertuig,
reclamevoertuig of aanhangwagen langer dan de tijd die nodig is voor het laten instappen of uitstappen van mensen
of het laden en lossen van zaken in de zin van artikel 2.23van het KB van 1december1975 houdende het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Het gebruik vàn een
parkeerplaats door een motorvoertuig,.reclamevoertuig of aanhangwagen in één van de in artikel 2 bedoelde zones
is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden bepaald door dit retributiereglement.
parkeerticket: het bewijs van de parkeertijd die overeenstemt met het betaalde retributiebedrag, afgeleverd door de
parkeerautomaat.



Artikel 2. Er wordt een retributie geheven ten voordele van de gemeente Tervuren:
1. op het gebruik van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is overeenkomst artikel 27.1-
27.3 van het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg, hierna genoemd de Wegcode:
a) in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe zone reglementering
b) in zones met betalend parkeren
2. op het gebruik van parkeerplaatsen voorbehouden aan de houders van een gemeentelijke parkeerkaart, zoals
geregeld in artikel 27ler van de Wegcode.
Artikel 3. De retributie "blauwe zone" is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de
openbare weg met blauwe zone reglementering 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. Meer bepaald ressorteren volgende
straten onder het regime van de blauwe zone:
- Bergestraat (van de Hoornzeelstraat tot aan de Olmenstraat)
- Broekstraat (volledig)
- Brusselsesteenweg (vanaf Wijngaardstraat tot aan Tervurenlaan)
- De Robianostraat (volledig)
- Duisburgsesteenweg (gedeelte tussen Kasteelstraat en Hertenbergstraat)
- Gaystraat (volledig)
- Gemeentestraat (volled¡g)
- Hippolyte Boulengerlaan (vanaf Brusselsesteenweg tot aan Jef Coosemansstraat)
- Hofkensstraat (volledig)
- Hoornzeelstraat (gedgelte tussen Wandelaarsstraat en Bergestraat)
- Jef Coosemansstraat (volledig)
- Kapellestraat (volledig)
- Karblokstraat (volledig)
- Lempereurplein (volledig)
- Lindeboomstraat (vanaf Paardenmarktstraat tot aan Olmenstraat)
- Louis Buelenslaan (volledig)
- Melijndreef (volledig )

- Nieuwstraat (volledig)
- Olmenstraat (volledig)
- Oppemstraat (vanaf Brusselsesteenweg tot aan Tervurenlaan)
- Oud-Gasthuisstraat (volledig)
- Paardenmarktstraat (volledig)
- Pastoor Vandersandestraat (volledig)
- Peercouriniestraat (volledig)
- Peperstraat (volledig)
- Puttestraat (volledig)
- Rozendalstraat (volledig)
- Sint-Janstraat (volledig)
- Tabaksbergstraat (volledig)
- Vander Achterstraat (volledig)
- Vestenstraat (volledig)
- Wandelaarstraat (volledig)
- Wijngaardstraat (volledig)
Artikel 4. Het gebrúik van een parkeerplaats is gratis voor de duur van twee uur of zoals aangebracht op de
signalisatie, op voorwaarde dat de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals
bepaald in artikel 27.1 van de Wegcode
Artikel 5.

51. De retributie 'blauwe zone' is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur is overschreden of wanneer de
bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd.
52. Deze retributie bedraagt 25 euro en laat toe om gedurende maximum vijf opeenvolgende uren te parkeren in de
zone met beperkte parkeertijd of op de openbare weg met een blauwe zone reglementering. Deze retributie is niet
overdraagbaar naar de volgende dag.

53. De retributie "blauwe zone" wordt betaald binnen de vijf dagen na ontvangst van het parkeerbiljet. Dit
parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betroffen geparkeerde voertuig aangebracht door een
personeelslid van de door het gemeentebestuur aangestelde concess¡onaris belast met de exploitatie van het
parkeerbeheer op het ogenblik dat het personeelslid váststelt dat deze retributie verschuldigd is. Voor de
reclamevoertuigen en de aanhangwagens wordt het parkeerbiljet onmiddellijk per post overgemaakt. De betaling
gebeurt per overschrijving op de bankrekening van de concessionaris die met de exploitatie van het parkeerbeheer
is belast overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen.



Artikel 6. De retributie "blauwe zone" is verschuldigd van 9u tot 18u, behoudens op zon- en feestdagen, of zoals
aangebracht op de signalisatie.
Artikel 7. ln de zones met een regime van betalend parkeren geschiedt het gebruik van de parkeerplaatsen op de
wijze en onder de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld.
Artikel 8. De zone betalend parkeren wordt opgedeeld in de volgende zones:
51. De betalende zone Handelscentrum die zich afbakent over de volgende straten:
- Brusselsesteenweg (vanaf Leuvensesteenweg tot aan Wijngaardstraat)
- Hoornzeelstraat (gedeelte vanaf het kruispunt met de Peper- en Kasteelstraat tot de Wandelaarstraat)
- Kasteelstraat (volledig)
- Kerkstraat (volledig)
- Klarastraat (volledig)
- Leuvensesteenweg (vanaf Brusselsesteenweg tot aan Broekstraat)
- Markt

52. De betalende zone ParklKoloniënpaleis die zich afbakent over de volgende straten:
- Kastanjedreef (gedeelte van Paleizenlaan tot aan Keizerinnedreef langs één zijde van de straat)
- Warande (gedeelte gesitueerd langs de straat aan het Hoefijzercomplex van de site Panquin)
- parking Keizerinnedreef.
Artikel 9.

51. De retributie is van toepassing volgens de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld.
S2. Deze retributie bedraagt:
1" in de zone Handelscentrum
Het regime betalend parkeren is van toepassing van 9u tot 18u, behoudens op zon- en feestdagen. De eerste 30
minuten van de parkeertijd geldt gratis parkeren. Het daaropvolgende eerste uur geldt een tarief van € 1 per schijf
van 30 minuten, ook betaalba ar aan € O,1O per schijf van drie.minuten. De maximale parkeerduur bedraagt twee uur.
2" in de zone Park/Koloniënpaleis
Het regime betalend parkeren is van toepassing van g uur tot 18 uur, met inbegrip van zon- en feestdagen. De eerste
30 minuten van de parkeertijd geldt gratis parkeren. Daarna geldt een tarief van € 0,60 per schijf van 30 minuten,
ook betaalba ar aan € O,1O per schijf van vijf minuten.
lngeval van een langere parkeerduur zijn volgende voordeeltarieven van toepassing (idem als de tarieven in de
ondergrondse parking):

- een dagtarief van € 4,5O geldig van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur
- een dagtarief van C 2,2O geldig op zon- en feestdagen van g uur tot 18 uur
S3. De retributies worden vooraf betaald:
1" aan de parkeerautomaten volgens de op de automaten verrhelde modaliteiten
2" op elke andere wijze die door de concessionaris belast met het parkeerbeheer wordt toegelaten en kenbaar
gemaakt
ArtikellO.
51. De retributie 'forfaitaire parkeerretributie' is van toepassing:
1" na het verstrijken van de parkeerduur zoals aangegeven op het parkeerticket
2o wanneer geen parkeerticket zichtbaar achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van
het voertuig kan worden aangetroffen
3o wanneer het voorliggend parkeerticket niet voldoet aan het voor de betrokken zone geldende tarief
52. ln deze gevallen wordt de parkeerder geacht gekozen te hebben voor de betaling van een forfaitaire
parkeerretributie die € 25 pèr dag bedraagt. Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende betalende dag.
S3. De 'forfaitaire parkeerretr¡butie' dient betaald te worden binnen de vijf dagen na ontvangst van het parkeerbiljet.
Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betroffen geparkeerde voertuig aangebracht door een
personeelslid van de door het gemeentebestuur aangestelde concessionaris belast met de exploitatie van het
parkeerbeheer op het ogenblik dat het personeelslid vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. Voor de
reclamevoertuigen en de aanhangwagens wordt het parkeerbiljet onmiddellijk per post overgemaakt. De betaling
gebeurt per overschrijving op de bankrekening van de concessionaris die met de exploitatie van het parkeerbeheer
is belast overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richllijnen
Artikel 11. De beperkingen van de parkeertijd gelden niet voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met
een handicap. Op voorwaarde dat de speciale kaart zoals bepaald in artikel 27.4,3,van de Wegcode zichtbaar is
aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig,
kan het voertuig kosteloos en zonder tijdsbeperking worden geparkeerd:
- in de blauwe zone of de straten waarin het regime blauwe zone geldt
- in de zone betalend parkeren
- op de parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap zoals beschreven in artikel 27bis van de
Wegcode.



Artikel 12. De gemeente Tervuren preciseert de regels voor de uitreiking en het gebruik van de parkeerkaarten met
inachtneming van het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg en van het ministerieel besluit van 9 januari 2OO7 betreffende de
gemeentelijke parkeerkaart. Binnen dit kader kan zij aanvullende categorieën begunstigden bepalen. Er kan enkel
een parkeerkaart uitgereikt worden voor buitenlandse ñummerplaten, indien voldaan is aan de bepalingen van het KB
van 20 juli 2OO1 betreffende de inschrijving van voertuigen. De bewijsstukken moeten aangereikt worden door de
aanvrager.
Artikel 13. Het afleveren van gemeentelijke parkeerkaarten zal gebeuren door de concessionaris die door de
gemeente belast is met de exploitatie van het parkeerbeheer. Het afleveren van gemeentelijke parkeerkaarten
gebeurt aan een tarief van € 5O per jaar per kaart, behoudens in de specifieke gevallen hierna bepaald. De retributie
wordt vooraf betaald en het bedrag is ondeelbaar. Voor het afleveren van een gemeentelijke parkeerkaart ter
vervanging van een verloren, gestolen of beschadigde parkeerkaart wordt een retributie van € 20 aangerekend.
Artikel 14. lnwoners van de straten die ressorteren onder de betalende of de blauwe zone kunnen, overeenkomstig de
bepalingen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake het bewonersparkeren, aanspraak
maken op een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners of bewonerskaart. Dienaangaande is de definitie van
"bewonerskaart" van artikel 2.52 van de Wegcode van toepassing: een gemeentelijke parkeerkaart specifiek bestemd
voor personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de op de kaart vermelde gemeente, zone of straat.
Wat het begrip "hoofdverblijfplaats" betreft, wordt verwezen naar de ministeriële omzendbrief van 18 december 1991
en het arrest nr. 26.007 van de Raad van State. Enkel bewoners met een hoofdverblijfplaats in de straten die
ressorteren onder de betalende of de blauwe zone komen in aanmerking voor de uitreiking van een bewonerskaart.
Er kunnen maximaal twee bewonerskaarten worden uitgereikt per wooneenheid. De eerste bewonerskaart is gratis,
voor de tweede bewonerskaart wordt een retributie van 15O€ per jaar aangerekend. Deze retributie wordt vooraf
betaald aan de concessionaris en het bedrag van deze. retributie is ondeelbaar. Bewonerskaarten zljn 1 jaar geldig en
dienen desgevallend jaarlijks vernieuwd te worden.
Op voorwaarde dat de.geldige bewonerskaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als
er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig kosteloos en zonder tijdsbeperking
worden geparkeerd:
- in de blauwe zone of de straten waarin het regime blauwe zone van toepassing is
- in de betalende zone Park/Koloniènpaleis
- in de betalende.zone Handelscentrum op zon- en feestdagen en van 17u tot gu van maandag tot en met zaterdag
Bij het gebruik van een vervangvoertuig dient de houder van de overeenkomstige bewonerskaart volgende stappen
te ondernemen;
- meedelen van het bewonerskaartnummer aan de conôessionaris belast met de exploitatie van het parkeerbeheer
- overmaken van een officieel document van de gaiage of verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat de houder
beschikt over het vervángvoertuig, alsook de tijdsperiode waarin de houder over dit vervangvoertuig beschikt.
lndien cumulatief aan deze voorwaarden is voldaan, geniet de houder van de bewonerskaart, voor dit
vervangvoertuig van dezelfde voorwaarden als vermeld in de voorgaande paragraaf.
De concessionaris belast met de exploitatie van het parkeerbeheer beschikt over het recht om een alternatief en
gebruiksvriendelijker systeem van bewonerskaarten te implementeren, mits dezelfde voorwaarden en voordelen
gelden voor de houders van de bewonerskaarten.
Artikel 15. Een zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking komt in aanmerking voor het aanvragen van een
parkeerkaart voor de categorie "zorgverstrekker" indien het een door het RIZIV of de Vlaamse Gemeenschap
erkende zorgverstrekker of organisatie betreft. Er kan maximaal 1 parkeerkaart per voertuig aangevraagd worden.
Deze parkeerkaarten zijn l jaar geldig en dienen desgevallend jaarlijks vernieuwd te worden. Deze parkeerkaart is
geldig in zowel de betalende zone als de blauwe zone, De parkeerkaart laat een maximale parkeertijd toe van 2 uur in
de betalende zone en van 4 uur in de blauwe zone. Het begintijdstip van het parkeren wordt aangeduid via de
parkeerschijf die zichtbaar naast de parkeerkaart wordt gelegd op de binnenkant van de voorruit of, als er geen
voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
Artikel '16. Gemeentelijke dienstvoertuigen, herkenbaar door het gemeentelijk logo op de deur aan de
bestuurderszijde, en politievoertuigen, kunnen kosteloos en onbeperkt in de tijd parkeren in zowel de betalende als
de blauwe zone.
Artikel 17. Een elektrisch voertuig dat op een voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen parkeert dient:
- de parkeerretributie te betalen indien de parkeerplaats zich bevindt in de betalende zone
- een parkeerschijf te plaatsen indien de parkeerplaats zich bevindt in de blauwe zone.
Artikel 18. lngeval van niet-betaling van de retributie'blauwe zone'en de 'forfaitaire parkeerretributie' binnen de
vooropgestelde termijn van vijf dagen, wordt een aanmaningsprocedure opgestart. Vanaf de tweede aanmaning
wordt per aanmaning een bijkomende administratieve vergoeding aangerekend van € 10. Na de tweede aanman¡ng
beschikt de concessionaris over het recht om de retributie in te vorderen via gerechtelijke weg, evenwel slechts na
een laatste aanmaning te hebben verstuurd per aangetekend schrijven.



Artikel 19. Gelijklopend met de duur van overheidsmaatregelen voor de remediëring van een pandemie of andere
crisissituaties waarbij bewoners die beschikken over een bewonerskaart verplicht thuiswerken én (niet-)essentiële
winkels verplicht moeten sluiten wordt volgende maatregel ingevoerd:
- houders van een bewonerskaart kunnen gratis parkeren in de zone Handelscentrum.
Artikel 20. Het gemeentelijk belastingreglement van 19 december 2013 op het betalend parkeren, evenals het
gemeentelijk belastingreglement van 19 december 2013 op het parkeren met beperkte parkeertijd en het parkeren in
de blauwe zone, worden opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig retributiereglement.
Artikel 21. De beslissing van 29 september 202O wordt ingetrokken en vervangen door huidige beslissing.
Artikel 22. Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 25 november 2O2O.
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