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GEMEENTERAAD VAN 4 NOVEMBER 2014 

 

RETRIBUTIEREGLEMENT PARKEREN 

 

 

 

 

Context 

De gemeenteraad stemde op 17/12/2013 een retributie op parkeren voor de periode 2014-2019. Via 

mail laat het Agentschap Binnenlands Bestuur weten dar artikel 2 moet aangepast worden. De 

retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat en niet door de bestuurder van het 

voertuig. 

Het college van burgemeeser en schepenen keurde op 20/10/2014 de wijziging in het reglement 

pricnipieel goed. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.  

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

Wet van 22/02/1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorvoertuigen 

in te voegen 

Koninklijk besluit van 1/12/1975 houden het algemeen reglement op de politie op het wegverkeer 

Wet van 7/2/2003 aangaande verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid 

Koninklijk Besluit van 22/12/2003 en latere wijzigingen tot aanwijzing van de zware overtredingen 

per graad van de algemenen reglementen genomen ter uitvoering van de wet aangaande de politie 

op het wegverkeer 

Ministerieel Besluit van 9/1/2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart 

 

Argumentatie 

De gemeenteraad stemde op 17/12/2013 een retributie op parkeren voor de periode 2014-2019. Via 

mail laat het Agentschap Binnenlands Bestuur weten dat artikel 2 moet aangepast worden . De 

retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat en niet door de bestuurder van het 

voertuig. 

Het aantal parkeerplaatsen in de stad is beperkt. Om de parkeerrotatie te verbeteren, is het 

verantwoord parkeertarieven te hanteren die in evenredigheid zijn met de parkeertijd. 

Om een verhoging van de parkeermogelijkheden te bereiken, zijn er ook nieuwe mogelijkheden 

vereist voor de controle op de beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen. De 

stad wil een financiële vergoeding eisen voor de overtreder van de maximale duur van parkeertijd. 

Deze retributie helpt de financiële behoefte van de stad te verlichten. 

 

BESLUIT 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 een parkeerretributie  

 

2. Gebruiker 

 

De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig dat parkeert:  
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• op een betalende parkeerplaats tussen 9 en 18 uur met uitzondering op zon- en feestdagen; 

• in de blauwe zone tussen 9 en 18 uur met uitzondering op zon- en feestdagen; 

• op een parkeerplaats waarvan de maximumduur er met een opschrift aan het verkeersbord 

wordt aangeduid. 

 

3. Grondslag en tarief 

 

Het tarief bedraagt: 

• Voor de parkeerplaatsen uitgerust met parkeerautomaat, –meter of per sms: 0,30 euro per 

begonnen schijf van 15 minuten met een maximaal onafgebroken parkeerduur van 2 uur ; 

• 25,00 euro wanneer geen geldig parkeerticket, blauwe parkeerschijf of bewonerskaart op 

een zichtbare plaats achter de voorruit geplaatst is of geen parkeermeter of parkeersessie 

per sms/qr/app gestart is; 

• 25,00 euro voor het overschrijden van de parkeertijd die  met een opschrift aan het 

verkeersbord wordt aangeduid. 

 

4. Vrijstellingen 

 

De retributie is niet verschuldigd: 

• voor houders van de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap, uitgezonderd 

op plaatsen waarvan de maximumduur er met een opschrift aan het verkeersbord wordt 

aangeduid; 

• op een parkeerplaats bestemd voor autodelen, voor auto's die bij het stadsbestuur van 

Herentals gekend zijn als bestemd voor autodelen; 

• voor elektrische auto's op een parkeerplaats met een elektrisch laadpunt, voor de duurtijd 

van het opladen van het elektrische voertuig; 

• wanneer op een betalende parkeerplaats korter dan 15 minuten wordt geparkeerd. Deze 

vrijstelling wordt aangevraagd door het plaatsen van een gratis parkeerticket, door het 

aanduiden van de tijdsduur op een parkeermeter, of door een gratis parkeersessie via 

sms/qr/app aan te vragen. 

 

5. Betaling 

 

De retributie wordt betaald ofwel: 

• aan de parkeerautomaat of –meter 

• via sms/qr/app 

• binnen de vijf dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. 

 

Bij niet-minnelijke betaling vaardigt het stadsbestuur een dwangbevel uit. Bij betwisting wendt het 

stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank om de retributie in te vorderen. 

 

6. Procedure 

 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 

afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

 

7. Opheffing 

Het reglement retributie parkeren 2014-2019 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 

17/12/2013, wordt opgeheven met ingang van 01/01/2015. 


