
 Gemeenteraad 
Zitting van 18 februari 2020 

Uittreksel 
 
 

Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy 
Becquart: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van een retributieverordening met betrekking het parkeren in blauwe zone 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 173 van de Grondwet; 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op artikel 41, tweede lid – 14° van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op 

motorvoertuigen in te voeren; 
Gelet op de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, en het 

Koninklijk Besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de algemene 
reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 september 2017 houdende 
het goedkeuren van een overeenkomst van concessie van een openbare dienst voor het parkeren met beperkte tijd 
op de openbare weg te Ingelmunster, genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 
22 januari 2013; 

Overwegende dat deze retributie een gedragsregulerend motief heeft en niet financierend bedoeld is; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

eenparig 
BESLUIT:  
Artikel 1 – Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare 

weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg overeenkomstig de verordening die als 
bijlage aan deze beslissing wordt gehecht. 

Artikel 1 – Deze beslissing gaat in vanaf heden. 
Artikel 2 – Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid gestuurd. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Jean-Pierre Deven 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 19 februari 2020 

 
ir. Dominik Ronse 
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RETRIBUTIEVERORDENING 
Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Algemeen directeur: 051/33.74.10 
 E-mail: dominik.ronse@ingelmunster.be  

Betreft: RETRIBUTIEVERORDENING OP HET PARKEREN IN BLAUWE ZONE 

BLAUWE ZONE 
Artikel 1 

Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd 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 toe-
gelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is. 

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die ei-
gendom 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, § 2, van de wet van 25 juni 1993 betreffende 
de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten. 

Artikel 2 

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

• Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden; 

• Een forfaitair bedrag van 15,00 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. 

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 parke-
ren 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. 

Artikel 3 

De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig. De be-
stuurder die het voertuig parkeert, is, samen met de houder van de nummerplaat, solidair ge-
houden tot betaling van de retributie. 

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten 
is door de verkeersborden, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de recht-
hebbende; deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden als de gebruiker opteert voor de 
toepassing van het forfaitair tarief; 

Artikel 4 

Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig is geplaatst of in geval 
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 het in artikel 2 bedoelde for-
faitaire tarief. 
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Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente een 
uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voer-
tuig. 

Artikel 5 

Bij gebrek aan betaling in der minne binnen de 16 dagen wordt er een eerste herinneringsbrief 
gestuurd met een kost van 5,00 euro. 

In geval van niet betaling binnen de 30 dagen na verzending van de eerste herinneringsbrief 
wordt er een tweede en aangetekende herinneringsbrief verstuurd waarbij de kosten, ten be-
drage van 10,00 euro + portkosten, ten laste zijn van de wanbetaler. 

In geval van niet betaling binnen de 16 dagen na verzending van de tweede herinneringsbrief 
zal er een derde gratis herinneringsbrief verstuurd worden. 

Indien de retributie hierna nog niet voldaan is, worden de verschuldigde sommen burgerrech-
telijk ingevorderd waarbij de kosten ten laste zijn van de wanbetaler. 

 

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 18 februari 2020. 


