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Verontschuldigd  

Punt  

Onderwerp Gemeentebelastingen en verordeningen – vaststelling retributie op het parkeren in 
de blauwe zone – goedkeuring 
 

 
De gemeenteraad: 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding 
van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 
juni 2006; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 
van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk 
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; 
 
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, 
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op ons besluit van 2 december 2006 houdende de vaststelling van de retributie op het parkeren 
in de blauwe zone voor de periode van dienstjaar 2013 tot en met dienstjaar 2019, inzonderheid de 
burgerrechterlijke invorderingsprocedure ; 
 
Gelet op ons besluit van 27 december 2007 houdende de aanpassing van het retributiereglement aan 
het ministerieel besluit van 9 januari 2007 inzake de parkeerkaart ; 
 



Gelet op ons besluit van 15 december 2009 houdende de aanpassing van de invorderingsprocedure 
conform art. 94 van het gemeentedecreet; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, in samenspraak met de Breese 
middenstandsraad BREEZO!, een visie-nota wenst op te stellen om het handelscentrum van Bree in 
kaart te brengen en om suggesties uit te werken tot versterking van het handelsapparaat en dat 
hiervoor studiebureau B.R.O. in 2013 werd aangesteld; 
 
Overwegende dat één van de bevindingen van B.R.O. is dat de parkeerretributie van 10 euro te laag is 
om het parkeergedrag te veranderen en dat daarvoor, in samenspraak met B.R.O. en BREEZO werd 
beslist om aan de gemeenteraad voor te stellen om de retributie tot 15 euro te verhogen en tevens aan 
het A.G.B./NV Parking Bree te vragen om het eerste uur in de ondergrondse parkeergarage gratis te 
maken; 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ; 
 
Na beraadslaging met en stemming: 
 
 

BESLUIT 
 
Art. 1.  Er wordt, vanaf 15 februari dienstjaar 2014 tot en met dienstjaar 2019 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 
toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is. 
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die 
eigendom 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. 

 
Art. 2.  De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

- gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden, 
- een forfaitair bedrag van 15,00 EUR per dag voor elke periode die langer is dan deze die 
gratis is met een maximum van 8 uren. 
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. 
Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door de gemeente 
uitgereikte officiële parkeerkaart, overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007 
zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig.  
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 
parkeren 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. 
Op zon- en volgende feestdagen is geen retributie verschuldigd, ook niet vóór 9 uur en na 18 
uur op gewone dagen : 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 
11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december. 

 
Art.3. De retributie is verschuldigd door de bestuurder die het motorrijtuig parkeert. De titularis van 

de inschrijving van het rijtuig in het repertorium van de motorrijtuigen, de houder van de 
proefritten- of handelaarsplaat op het rijtuig aangebracht, zijn samen met de bestuurder van 
het rijtuig solidair gehouden tot betaling van deze retributie. 

 
Art. 4.  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 die door de 
stad Bree wordt vastgesteld.  Deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden als de 
gebruiker opteert voor de toepassing van het forfaitair tarief. 

 
Art. 5.  De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van 

zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 
bedoelde forfaitaire tarief. 



Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente 
een uitnodiging om de retributie binnen de 5 werkdagen te betalen aan op de voorruit van het 
voertuig. 
 

Art. 6.  Bij gebrek aan betaling in der minne binnen de 5 werkdagen wordt er een herinneringsbrief 
verstuurd waarbij de kosten van 5,00 EUR ten laste zijn van de wanbetaler. 
Ingeval van niet-betaling binnen de 30 dagen zal er een aangetekende brief verstuurd worden, 
verhoogd met de wettelijke tarieven ten laste van de wanbetaler. 
Indien de retributie hierna nog niet voldaan is, worden de verschuldigde sommen conform art. 
94 van het gemeentedecreet - na visering en uitvoerbaarverklaring door het college van 
burgemeester en schepenen - middels dwangbevel ingevorderd.  
 

Art. 7.  Een afschrift van deze beslissing wordt in toepassing van artikel 253 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 overgemaakt aan de provinciegouverneur. 

 
Art. 8. Het Autonoom Gemeentebedrijf Bree wordt belast met het parkeertoezicht en de minnelijke 

invorderingen.  
 
Art 9 Ons besluit van 2 december 2013 wordt vervangen door dit besluit van 14 januari 2014. 

 
Namens de Gemeenteraad, 

 
De Secretaris,  De Voorzitter 
(get.) S. Goclon.  (get.) J. Leten. 

Voor eensluidend afschrift, 
Op bevel, 
De Secretaris,  De Voorzitter, 
 
 
 


