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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. 


