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Stadsrenovatie - Mobiliteit

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de wet van 22 februari 1965, waardoor de gemeenten parkingretributies mogen heffen voor
gemotoriseerde voertuigen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode); 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor personen met een
handicap;
 
Gelet op het ministerieel besluit 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;



 
Gelet op de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting
van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de
voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde
motorvoertuigen;
 
Gelet op het bijkomend reglement betreffende de politie in haar bevoegdheden betreffende het wegverkeer;  
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire
luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de
gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 december 2013 tot wijziging van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde
parkeerzones en de vrijstellingskaarten;
 
Gelet op de beslissing van het college van 12 december 2013 om gebruik te maken van de mogelijkheid en
de regering om een afwijking van de inwerkingtreding van Hoofdstuk V van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones te vragen en die
vast te stellen op 1 september 2014 op het grondgebied van Elsene;
 
Overwegende dat artikel 2 van het besluit van 5 december 2013 de geldigheid van al uitgereikte
parkeerkaarten verzekert en toelaat dat de gemeenten parkeerkaarten blijven uitreiken volgens de bepalingen
van het gemeentereglement voor zover de geldigheid van die kaarten 1 januari 2015 niet overschrijdt;
 
Overwegende dat de beperking van de geldigheid van de parkeerkaarten tot 1 januari 2015 de massale
simultane vernieuwing van 15.000 bewonerskaarten op termijn met zich meebrengt, wat een grote werklast
zou betekenen voor de Bevolkingsdienst en ongemak zou veroorzaken voor de burger;
 
Overwegende dat deze situatie kan worden vermeden door de voorschriften van het besluit van de Brusselse
Regering van 18 juli 2013 uit te voeren zonder de vervaldatum van 1 september 2014 af te wachten, daar de
gemeente opnieuw kaarten zal kunnen uitreiken geldig na 1 januari 2015.
 
 
Overwegende dat een betere rotatie van de parkeerplaatsen dient te worden nagestreefd; 
 
Overwegende dat de parkeerdruk vereist dat parkeermogelijkheden worden gegeven aan de bewoners van de
gemeente; 
 
Overwegende dat daarom een aanpassing van het gemeentereglement aan al de laatst aangebrachte
technische en wetgevende veranderingen nodig blijkt;
 
Gelet op het belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg, goedgekeurd
door de gemeenteraad in zijn zitting van 19 december 2013;



 
Gelet op het reglement m.b.t. de uitreiking van gemeentelijke parkeerkaarten goedgekeurd door de
gemeenteraad in zijn zitting van 19 december 2013;
 
Overwegende dat het nodig is om de nieuwe versie van het reglement betreffende de uitreiking van de
gemeentelijke parkeerkaarten in dit reglement te integreren om de problematiek rond het parkeren beter te
begrijpen;
 
Op voorstel, in naam van het college, van mevrouw Caroline DESIR, schepen van Stadsvernieuwing –
Mobiliteit;
 
BESLUIT:
 
Artikel 1: Toepassingsgebied
 
Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers van de openbare weg.
 
Artikel 2: Definities
 
Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder: 
 
Gebruiker: de bestuurder van het motorvoertuig dat geparkeerd staat of, indien deze onbekend is, de
persoon op wiens naam dit motorvoertuig ingeschreven staat. 
 
Forfaitaire retributie (Tarief 1): retributie verschuldigd voor een parkeerperiode van 4u30 (te beginnen
vanaf het parkeren van het voertuig of vanaf de aanvang van de uurrooster van de gereglementeerde zone of
de uitreiking van de vraag tot betaling van de forfaitaire retributie). Er zal altijd van worden uitgegaan dat de
gebruiker voor de betaling van het forfaitaire tarief kiest bij gebrek aan, bij controle door een
parkeerwachter, een betalingsticket van het tarief 2, een geldige vrijstellingskaart of een parkeerschijf
gebruikt overeenkomstig de bepalingen uit dit reglement.
 
Tarief 2: retributie te betalen, zodra het voertuig geparkeerd staat, voor een betalende parkeerplaats
overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden vermeld op de parkeermeter.
 
Rode zone: zone waarin, behoudens vrijstelling, elke gebruiker van een parkeerplaats onderworpen is aan de
betaling van de parkeerretributie bedoeld in artikel 4.1°/ a).
 
Grijze zone: overgangszone tussen de rode of de oranje zone en de groene zone. Het tarief is er hoger dan in
een groene zone maar lager dan in de rode zone. De betaling van de parkeerretributie wordt bedoeld in
artikel 4.1°/ b).
 
Blauwe zone: zone waarin, behoudens afwijking, elke gebruiker van een parkeerplaats de beperkte
parkeertijd moet naleven middels een parkeerschijf, conform artikel 27 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, op straffe van onderwerping aan de parkeerretributie bedoeld in artikel 5.
 
Gedeelde voertuigen: gebruikssysteem van een voertuig zoals bepaald in artikel 2.50 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemene regelgeving op de politie over het wegverkeer en het



besluit van 1 december 1975 houdende algemene regelgeving op de politie over het wegverkeer en het
gebruik van de openbare weg 
Vrijstellingskaart: virtuele kaart of in voorkomend geval een belastingzegel die aan de houder ervan het
recht geeft op een bijzonder parkeerreglement inzake het parkeren met beperkte parkeertijd of het betalend
parkeren en die hem de mogelijkheid geeft om, indien nodig, te parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het reglement vastgelegd door de gemeenteraad. 
 
Huishouden: een huishouden is samengesteld of uit één persoon die gewoonlijk alleenstaande is, of uit twee
of meerdere personen die al dan niet bloedverwanten zijn en dezelfde hoofdverblijfplaats delen.
 
Sector: de geografische zone die de wegen afbakent waarvoor de vrijstellingskaart geldig is. 
  
Agentschap: Het Brussels Hoofdstedelijk Agentschap, zoals bepaald in Hoofdstuk VI van de ordonnantie
van 22 januari 2009 houdende organisatie van het parkeerbeleid en oprichting van het Parkeeragentschap
van het Brussels Hoofdstedelijk Agentschap. 
 
TITEL 1: Bepalingen betreffende het betalend parkeren en het parkeren waar de reglementering van de
blauwe zone van toepassing is en betreffende het parkeren op plaatsen voorbehouden
 
Artikel 3: Modaliteiten
 
Er wordt voor de dienstjaren 2014, 2015 en 2016 een parkeerheffing ingesteld die contact te betalen is, op
het parkeren op de openbare weg van een gemotoriseerd voertuig op de plaatsen en de uren, waarop dit
parkeren wordt toegelaten door een aangepaste signalisatie en/of het correcte gebruik van de
parkeerautomaten in overeenstemming met het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en met
het aanvullend reglement met betrekking tot de openbare wegen, gelegen op het grondgebied van de
Gemeente.
 
De retributie voor het parkeren op de openbare weg is elke dag van toepassing op de gereglementeerde
zones van 9u00 tot 18u00, behalve op zondag en op wettelijke feestdagen erkend voor het hele land. In de
rode en grijze zones wordt de regel verlengd tot 20u30.
 
De bijlage nr. 1 bij dit reglement inventariseert het geheel van de straten of delen van de straten waar het
parkeren gereglementeerd is op het Elsens grondgebied. 
 
Artikel 4: Betalend parkeren op parkeerplaatsen voorzien van parkeerautomaten
 
1°/ Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten geschiedt het parkeren op de wijze en onder de
voorwaarden die op deze toestellen zijn vermeld.
 
a)       In een rode zone:
 
De parkeertijd wordt beperkt tot maximum 2u en de retributie bedraagt: 
 

Duur Prijs

0u30 0,50€

1u00           2,00€



2u00 5,00€

 
Deze gebruikswijze wordt op de automaten weergegeven als "Tarief 2".
 
In geval van niet-betaling van de verschuldigde retributie of in geval van overschrijding van de duurtijd van
de betaalde parkeertijd of in geval van overschrijding van de maximale toegelaten parkeertijd, wordt de
gebruiker geacht te hebben gekozen voor de betaling van een forfaitaire retributie “Tarief 1” van 25€ per
parkeerperiode van 4u30.
Slechts de parkeerkaarten voor zorgverleners van dringende medische hulp geven recht op een vrijstelling
tijdens hun interventie en voor de eigenlijke duur van het verstrekken van de dringende medische hulp. Er
wordt geen enkel ander type vrijstellingskaart aanvaard.
 
 
b)      In een grijze zone 
 
De parkeertijd wordt beperkt tot maximum 4u30 en de retributie bedraagt: 
 

Duur Prijs

0u30 0,50€

1u00           1,00€

2u00 3,00€

3u00 5,00€

4u00 8,00€

4u30 9,50€

 
Deze gebruikswijze wordt op de automaten weergegeven als "Tarief 2".
In geval van niet-betaling van de verschuldigde retributie of in geval van overschrijding van de duurtijd van
de betaalde parkeertijd of in geval van overschrijding van de maximale toegelaten parkeertijd, wordt de
gebruiker geacht te hebben gekozen voor de betaling van een forfaitaire retributie “Tarief 1” van 25€ per
parkeerperiode van 4u30.
De vrijstellingskaarten zijn hier wel geldig.
 
2°/ Het betalend parkeren is ook van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van
eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht.
 
3°/ De retributie van “tarief 2” is verschuldigd, bij voorbaat, zodra het voertuig geparkeerd staat en dient
betaald te worden door betaling aan de parkeerautomaat overeenkomstig de aanwijzingen vermeld op het
toestel. De aandacht van de gebruikers wordt gevestigd op het feit dat de configuratie van de toestellen
slechts gepaste betalingen toelaat. 
 
4°/ Elke begonnen periode moet volledig worden betaald.
 
5°/ Het eerste kwartier is gratis, mits voorlegging van het hiervoor bestemde ticket uit de parkeerautomaat. Er



mogen geen opeenvolgende gratis tickets worden gebruikt voor eenzelfde parkeerplaats.
 
6°/ De gebruiker draagt de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit een onregelmatig gebruik van het
toestel of uit de beschadigingen die hij eraan zou hebben aangebracht.
 
7°/ Het parkeerticket afgeleverd door de parkeerautomaat moet duidelijk en volledig zichtbaar achter de
voorruit van het voertuig geplaatst worden.
Er zal altijd van worden uitgegaan dat de gebruiker voor de betaling van het forfaitaire tarief 1 kiest indien,
bij controle door een parkeerwachter van het parkeerticket achter de voorruit, blijkt dat de tijd verstreken is
of bij gebrek aan een parkeerticket.
De aanwezigheid van meer dan één parkeerticket wordt dan gelijkgesteld met een gebrek aan
betalingsbewijs.
 
8°/ Wanneer “tarief 2” aanvankelijk gekozen werd en de tijd toegekend door de betaling van deze retributie
overschreden is, zullen de reeds betaalde bedragen pas gerecupereerd worden wanneer men gevraagd wordt
om een forfaitaire retributie «  Tarief 1 » te betalen. 
 
9°/ Indien de parkeerautomaat defect is, dient de gebruiker de volgende automaat te gebruiken. Indien twee
naburige parkeerautomaten buiten gebruik zijn, moet de parkeerschijf worden gebruikt, overeenkomstig
artikel 27.3.1.2° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode).
 
10°/ De voertuigen gebruikt door personen met een handicap, mogen gratis en zonder tijdsbeperking
parkeren op de parkeerplaatsen voorzien van parkeerautomaten in een grijze en blauwe zone wanneer de
speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van de wegcode aan de voorzijde van het voertuig op zodanige wijze
wordt aangebracht dat haar voorzijde duidelijk zichtbaar is voor controle. De vrijstellingskaart voor personen
met een handicap is geldig in een grijze, groene, blauwe zone en in een evenementenzone. 
 
Artikel 5: Parkeren op parkeerplaatsen waar de reglementering van de blauwe zone van toepassing is 
 
De blauwe zone wordt geregeld in overeenstemming met Artikel 27 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg (Wegcode).
 
Behalve bij een vrijstelling is het gratis parkeren er maximum 2 opeenvolgende uren toegestaan, mits gebruik
van een parkeerschijf overeenkomstig het model opgemaakt door de minister van Verkeerswezen,
aangebracht aan de binnenkant van de voorruit of bij gebrek hieraan, aan de voorkant van het voertuig.  
 
Wanneer de controleagent de afwezigheid of het verkeerdelijk gebruik van de parkeerschijf vaststelt of
indien de gratis toegestane parkeertijd overschreden is of het model niet overeenstemt met het model
opgemaakt door de minister van Verkeerswezen of indien er verschillende schijven met verschillende uren
werden aangebracht, wordt de gebruiker geacht te hebben gekozen voor de betaling van een forfaitaire
retributie «  Tarief 1 » van 25 € per parkeerperiode van 4u30.
 
De vrijstellingskaarten zijn er geldig.
 
Artikel 6: Parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners 
 



 
De gebruiksduur van een parkeerplaats is onbeperkt.
 
Een forfaitaire retributie van 25 € per parkeerperiode van 4u30 wordt verschuldigd indien er wordt
geparkeerd op een parkeerplaats "voorbehouden voor buurtbewoners" zonder de gepaste vrijstellingskaart
aan te brengen.
 
Enkel de vrijstellingskaarten voor bewoners en zorgverleners van dringende medische hulp (tijdens hun
interventie, voor de eigenlijke duur van het verstrekken van de dringende medische hulp en mits gebruik van
een blauwe schijf) zijn er geldig.
 
Artikel 7: Parkeerplaatsen voorbehouden voor gedeelde voertuigen 
 
De gebruiksduur van een parkeerplaats is onbeperkt.
 
Een forfaitaire retributie van 25 € per parkeerperiode van 4u30 wordt verschuldigd voor het parkeren op een
standplaats "voorbehouden voor gedeelde voertuigen" zonder er de gepaste vrijstellingskaart aan te brengen.
 
Enkel de vrijstellingskaarten voor gedeelde voertuigen en zorgverleners van dringende medische hulp
(tijdens hun interventie, voor de eigenlijke duur van het verstrekken van de dringende medische hulp en mits
gebruik van een blauwe schijf) zijn er geldig.
 
Artikel 8: Parkeerplaatsen "betalend behalve bij laden en lossen"
 
 
Er wordt een retributie van 100 € per parkeerperiode van 4u30 verschuldigd bij het parkeren op een
afgebakende zone met een bord E9a, zoals bepaald in artikel 70.2.1 van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, aangevuld
door een bijkomend bord "betalend behalve bij laden en lossen" dat de uren van het gereglementeerd
parkeren verduidelijkt. 
 
Het forfaitaire bedrag van 100,00 € wordt aangegeven d.m.v. een informatiebord. De gebruiksduur van deze
parkeerplaats is onbeperkt.
 
Enkel en alleen de vrijstellingskaarten voor zorgverleners van dringende medische hulp (tijdens hun
interventie, voor de eigenlijke duur van het verstrekken van de dringende medische hulp en mits gebruik van
een blauwe schijf) zijn er geldig.
 
Artikel 9: Beschadiging of verlies van voertuig
 
Het hierboven beschreven gereglementeerd parkeren geeft recht op parkeren, maar niet op enig toezicht. Het
gemeentelijk bestuur kan niet aansprakelijk worden geacht voor beschadiging of verlies van een voertuig. 
 
Artikel 10: Invorderingsprocedure
 
De forfaitaire retributie moet binnen de vijf dagen worden betaald na het aanbrengen van de retributiebon op
het voertuig bij een controle door een parkeerwachter. Deze betaling dient cash te gebeuren, per storting of
per overschrijving overeenkomstig de instructies op de retributiebon.
 



De retributie (parkeerheffing) is verschuldigd door de bestuurder of bij gebrek de eigenaar van de wagen en
de houder van de nummerplaat die met het oog hierop solidair is met de bestuurder.
 
Bij gebrek aan de integrale en tijdige betaling van de betekening wordt een eerste kosteloze aanmaning
opgestuurd.
 
Om de kosten inherent aan de verzending van de herinneringen en aan de administratieve inningsprocedure
te dekken, zal de gebruiker die de retributie niet heeft betaalt na de eerste betalingsherinnering de volgende
bijkomende kosten in de verschillende herinneringsstadia ten laste dienen te nemen:
-          bij de tweede herinnering, een bijkomende kost van 4,25 EUR;
-          bij de derde herinnering, een bijkomende kost van 13,83 EUR;
-          bij de vierde herinnering, een bijkomende kost van 16,72 EUR.
 
Nalatigheidsinteresten, berekend volgens de wettelijke interestvoeten, zijn verschuldigd op elke op de
vervaldag onbetaalde heffing.
 
Bij gebrek aan betaling als gevolg van de verschillende herinneringen in de minnelijke fase zal de inning
gebeuren via gerechtelijke weg.
De kosten, rechten en uitgaven gemaakt voor de invordering van de verschuldigde bedragen vallen ten laste
van de schuldplichtige van de retributie en zullen toegevoegd worden aan het initieel verschuldigd bedrag
(bedrag van de retributie en administratieve kosten) door de debiteur. Deze kosten, rechten en uitgaven
worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de
akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van sommige uitkeringen.
Bij niet-betaling door de bestuurder, zal de gerechtigde van de inschrijving bij de “Dienst Inschrijvingen
Voertuigen” hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk worden geacht. 
 
Titel II: Vrijstellingskaarten 
 
Artikel 11: Algemene modaliteiten
 
1°/ De vrijstellingskaart geeft de houder ervan het recht op een bijzonder parkeerreglement inzake het
parkeren met beperkte parkeertijd of het betalend parkeren en die hem de mogelijkheid geeft om, indien
nodig, te parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het
reglement vastgelegd door de gemeenteraad. 
 
2°/ De uitreiking van de vrijstellingskaart wordt operationeel door de uitreiking van een kaart in de vorm van
een vignet en/of door een elektronisch controlesysteem op basis van de nummerplaat van het voertuig. 
 
Indien er een vignet wordt gebruikt, moet deze aan de binnenkant van de voorruit of aan de voorkant van het
voertuig worden aangebracht opdat de gegevens duidelijk leesbaar zijn voor wie zich voor het voertuig
bevindt.
3°/ Zolang de vrijstellingskaart niet werd toegekend, kan geen enkele gebruiker zich beroepen op enig recht
hieraan verbonden.
 
4°/ De vrijstellingskaart is enkel geldig voor de nummerplaat, de parkeerzone en de sector(en) zoals
toegekend bij de uitreiking of bepaald in dit reglement.
 
5°/ De vrijstellingskaart zal slechts worden toegekend na eenmalige betaling van het integrale bedrag. 



 
6°/ De vrijstellingskaart wordt van rechtswege ongeldig in de volgende omstandigheden:
-          bij verval van de geldigheidsduur, 
-          indien de houder ervan niet langer aan de toekenningscriteria van de kaart voldoet, 
-          indien de nummerplaat aangegeven op de vrijstellingskaart moet worden teruggestuurd naar de
Directie Inschrijving Voertuigen, 
-          bij overlijden van de houder.
In al deze gevallen moet de kaart binnen de 15 dagen worden teruggestuurd. De gemeente annuleert van
rechtswege de vrijstellingskaarten waarvoor de aanvrager de voorwaarden zodanig heeft gewijzigd dat het
niet meer beantwoordt aan de toekenningscriteria. 
 
7°/ De houder van de vrijstellingskaart kan een duplicaat verkrijgen bij verlies, vernietiging, beschadiging of
onleesbaarheid. De beschadigde of onleesbare kaart moet bij de uitreiking van het duplicaat weer worden
opgestuurd.
 
8°/ De gemeentelijke overheid is niet verplicht om de houders te verwittigen over het verstrijken van de
geldigheid van hun kaart. Dit is hun eigen verantwoordelijkheid. Ze zullen geenszins actie kunnen
ondernemen tegen de gemeentelijke overheid in het geval van verzuim. 
 
9°/ Na afloop van de geldigheidsduur moet de aanvrager zijn vrijstellingskaart weer indienen. De kaart weer
afgeven geeft geen recht op terugbetaling. De verlenging van de kaart kan vóór de vervaldatum worden
aangevraagd. In dit geval moet de aanvrager elke nieuwe gebeurtenis of element melden. Bij een laattijdige
aanvraag tot verlenging, namelijk na de vervaldatum, dient de gebruiker zich te houden aan de regels uit dit
reglement, in het bijzonder voor de betaling van retributies en het gebruik van de parkeerschijf. De
verlenging is nooit stilzwijgend noch retroactief.
 
10°/ In het kader van een optimale coördinatie en een rationeel beheer kunnen vrijstellingskaarten van
andere gemeenten worden erkend op het grondgebied van Elsene. In bijlage 2 worden de verbindingen met
de aangrenzende gemeenten vermeld m.b.t. het gebruik van vrijstellingskaarten in de straten die deels op het
Elsense grondgebied en deels in een andere gemeente liggen. 
 
11°/ Indien de indeling in sectoren zou veranderen, wordt de geldigheidsduur van de kaart beperkt tot de
datum van betekening van de betrokken beslissing.
 
De elementen uit artikel 11.6° tot 11.9° zijn niet van toepassing op de vrijstellingskaart voor bezoekers. De
elementen uit artikel 11.4° tot 11.11° zijn niet van toepassing op de vrijstellingskaart "personen met een
handicap". 
 
Artikel 12: Vrijstellingskaarten "buurtbewoner" en "tijdelijke buurtbewoner" 
 
Er worden niet meer dan twee vrijstellingskaarten “buurtbewoner” per gezin afgegeven. Het aantal
vrijstellingskaarten is berekend per gezin. Er zijn vrijstellingskaarten “buurtbewoner” en “tijdelijke
buurtbewoner”.
 
De vrijstellingskaarten “buurtbewoner” en “tijdelijke buurtbewoner” kunnen worden gebruikt in de grijze
zone en de blauwe zone, en op parkeerplaatsen voorbehouden aan buurtbewoners, waar ze recht geven op
parkeren zonder de retributie te betalen of, in voorkomend geval, de parkeerschijf te gebruiken. 
 



a)      Bewonerskaart
 
De vrijstellingskaart “buurtbewoner” wordt toegekend aan de persoon die is ingeschreven in het
bevolkingsregister of in het wachtregister van de desbetreffende gemeente en die in een gereglementeerde
zone woont.
Als de aanvrager vrijgesteld is van inschrijving, worden attesten aanvaard afgeleverd door de Federale
Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, de FOD Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de
dienst Protocol of een ambassade of consulaat waarvoor de aanvrager werkt.
 
De vrijstellingskaart “buurtbewoner” heeft maar op één kentekenplaat betrekking en er mag maar één kaart
per voertuig worden afgegeven. Ze mag enkel worden afgegeven voor voertuigen waarvan de maximaal
toegelaten massa 3,5 ton niet overschrijdt.
 
De eerste bewonerskaart wordt verkregen voor 15,00€. De twee kaart wordt toegekend voor een tarief van
50,00€. 
De vrijstellingskaart “buurtbewoner” heeft een geldigheidsduur van één jaar.
De houder van die kaart mag alleen parkeren in de hem toegewezen parkeersector(en).
 
Elke persoon die in België verblijft en over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, moet
dit laten inschrijven in België met uitzondering van de 5 gevallen opgesomd in artikel 3 van het koninklijk
besluit van 20 juli 2001. Hij of zij kan een tijdelijke bewonerskaart krijgen voor 15,00€ voor een periode van
maximaal 3 maanden vanaf zijn aanvraag om inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente. De
aanvrager kan vervolgens de kaart gratis inruilen voor een jaarlijkse vrijstellingskaart “buurtbewoner” voor
zijn in België ingeschreven kentekenplaat (voor één jaar vanaf de datum van toekenning van de eerder
toegekende kaart). 
 
De aanvrager moet de volgende documenten kunnen voorleggen:
-          kentekenbewijs van het voertuig bij de DIV. 
-          het bewijs dat het voertuig is ingeschreven op zijn naam of dat hij permanent over het voertuig
beschikt indien de aanvrager niet de eigenaar is. 
-          voor leasingwagens: het bewijs van leasing, dat de naam van de aanvraag expliciet moet vermelden.
-          voor bedrijfswagens: een attest van de onderneming dat aantoont dat de aanvrager de enige gebruiker
is. 
-          voor een voertuig op naam van een derde persoon: de aanvrager moet verplicht een kopie voorleggen
van de verzekeringspolis met vermelding dat betrokkene de hoofdbestuurder van het voertuig is.
-          de identiteitskaart of een volmacht met de identiteitskaart van de aanvrager wanneer die de aanvraag
niet persoonlijk doet. Er is geen specifiek model van volmacht. Gegevens die erop moeten voorkomen : de
naam en de voornaam van de persoon die in plaats van de aanvrager komt en de vermelding van het vereiste
document (hier de vrijstellingskaart “buurtbewoner”). De kopie van de identiteitskaart van de aanvrager moet
goed leesbaar zijn.
-          De oude kaart als het om een verlenging gaat. 
 
Elke inwoner van de gemeente die al over een bewonerskaart beschikt voor een basisvoertuig, kan gratis een
tijdelijke kaart aanvragen in het kader van een vervangwagen. 
De toegestane duur zal per geval vastgelegd worden, in functie van de duur van de vervanging – aangetoond
door een document van het basisvoertuig - en zal de geldigheidsduur van de oorspronkelijke kaart niet
mogen overschrijden. 
 



b)      Tijdelijke buurtbewonerskaart
 
Ze wordt toegekend:
-          aan personen die gedomicilieerd zijn op hun grondgebied en die specifiek een parkeerplaats nodig
hebben;
-          aan personen die een tweede verblijfplaats hebben op hun grondgebied.
 
De prijs van de kaart is 5,00 € voor 63 dagen. 
 
De aanvrager moet de volgende documenten afleveren:
-          gehuurd voertuig: huurcontract 
-          automobilist met een tweede verblijf in de Stad Brussel: huurcontract of bewijs van betaling van de
“tweedeverblijftaks” onontbeerlijk.
-          bewijsstuk van het verband tussen het voertuig en de aanvrager.
 
Artikel 13: Vrijstellingskaart “bezoeker”
 
Bestuurders die af en toe parkeren op het grondgebied van de gemeente, kunnen een bezoekerskaart afhalen
voor het tarief van 5,00 euro per dag. De kaart kan worden gebruikt in de grijze zone en de blauwe zone,
waar ze recht geeft op één dag parkeren zonder de retributie te betalen of de parkeerschijf te gebruiken. Ze is
geldig in alle parkeersectoren van de gemeente. 
 
De bezoekersparkeerkaart in de vorm van een krasbiljet geldt voor eenmalig gebruik.
 
Per kalenderjaar heeft elke nummerplaat de mogelijkheid om maximum 20 krasbiljetten te kopen, zonder de
mogelijkheid het niet gekochte aantal biljetten over te dragen op het volgende jaar of de dagen op te delen in
halve dagen. De biljetten kunnen per stuk (voor de prijs van 5€) of per boekje (max. 100 EUR) worden
aangekocht. Ze hebben een geldigheidsdatum beperkt tot één jaar vanaf hun aankoopdatum. 
 
Om het biljet te gebruiken volstaat het dat de bestuurder het vakje van de maand en van de dag krast dat
overeenstemt met de datum waarop hij besluit te parkeren en het biljet op een zichtbare en leesbare wijze aan
de binnenzijde van de voorruit plaatst. Het biljet dat op deze wijze is aangebracht geeft hem automatisch het
recht om een volledige dag te parkeren binnen de betalende zone zonder de parkeerautomaat te gebruiken of
binnen de blauwe zone zonder zijn parkeerschijf te plaatsen.
 
De artikelen 11.6° tot 11.9° zijn niet van toepassing op de vrijstellingskaart "bezoeker".
 
Het krasbiljet is niet geldig wanneer:
-          De parkeerdag of -maand, de nummerplaat die erop vermeld staan of de vervaldatum niet goed
zichtbaar of leesbaar zijn van buitenaf
-          De geldigheidsdatum van het biljet overschreden is
-          De dag, de maand of het jaar niet overeenstemmen met de werkelijke datum
-          De nummerplaat die erop vermeld staat niet overeenstemt met het geparkeerde voertuig
-          Het vakje van de parkeerdag of -maand niet gekrast werd
-          Verschillende dagen of maanden werden gekrast
-          Opschriften de goede leesbaarheid verhinderen.
 
Artikel 14: Vrijstellingskaart “zorgverlener van dringende medische hulp”



Artikel 14: Vrijstellingskaart “zorgverlener van dringende medische hulp”
 
De vrijstellingskaart is bestemd voor zorgverleners van dringende medische hulp, die met de kaart gratis
kunnen parkeren wanneer ze bezig zijn met een interventie en voor zolang effectief dringende medische hulp
wordt verstrekt. Het gebruik van de vrijstellingskaart is strikt beroepsgebonden.
 
De vrijstellingskaart moet zichtbaar aan de binnenzijde van de voorruit van het voertuig aangebracht worden.
Ze gaat vergezeld van de vermelding met het opschrift "interventie bezig" en de blauwe parkeerschijf die het
aankomstuur van de zorgverlener aangeeft.
 
Ze kan worden gebruikt in alle zones, waar ze recht geeft op op parkeren zonder de retributie te betalen of, in
voorkomend geval, de parkeerschijf te gebruiken. Ze is geldig op heel het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
 
Ze heeft een geldigheidsduur van één jaar en wordt toegekend voor een tarief van 200€. 
 
Worden als zorgverlener van dringende medische hulp beschouwd, de personen die medische zorg
toedienen en die over een RIZIV-nummer beschikken, wanneer zij gestuurd zijn om onmiddellijk passende
zorg te verlenen aan eenieder van wie de gezondheidstoestand, omwille van een ongeval, een plotse ziekte
of plotse complicatie van een ziekte, een dringende interventie vereist. 
De aanvrager moet de volgende documenten afleveren: 
-          het bewijs dat hij over een RIZIV-nummer beschikt als individuele zorgverstrekker
 
De gemeente levert de vrijstellingskaart "zorgverlener van dringende medische hulp" af op basis van een
listing die haar wordt bezorgd door het Parkeeragentschap. 
                                                                                                    
Artikel 15: Vrijstellingskaart “zorgverlener van niet-dringende medische hulp”
 
De vrijstellingskaart is bestemd voor zorgverleners van niet-dringende medische hulp, die met de kaart gratis
kunnen parkeren wanneer ze bezig zijn met een interventie en voor zolang effectief medische hulp wordt
verstrekt.
Het gebruik van deze kaart is onderworpen aan de verplichting om ze zichtbaar aan de binnenzijde van de
voorruit van het voertuig aan te brengen. Ze gaat vergezeld van de vermelding met het opschrift "interventie
bezig" en de blauwe parkeerschijf die het aankomstuur van de zorgverlener aangeeft.
 
Ze kan worden gebruikt in een grijze zone en een blauwe zone, waar ze recht geeft op parkeren zonder de
retributie te betalen. Ze is geldig op heel het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Ze heeft een geldigheidsduur van één jaar en wordt toegekend voor een tarief van 75,00€. 
De zorgverleners voor niet-dringende medische hulp omvatten ook de dierenartsen.
De aanvrager moet de volgende documenten afleveren: 
-          bewijs dat het voertuig van de zorgverlener verbonden is aan organisaties erkend door de Franse
Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
 
De gemeente levert de vrijstellingskaart "zorgverlener van niet-dringende medische hulp" af op basis van een
listing die haar wordt bezorgd door het Parkeeragentschap. 
                                                                                                    
Artikel 16: Vrijstellingskaart “autodelen”



Artikel 16: Vrijstellingskaart “autodelen”
 
De vrijstellingskaart "autodelen" is specifiek bedoeld voor exploitanten van gedeelde motorvoertuigen die
erkend zijn door het Hoofdstedelijk Parkeeragentschap overeenkomstig het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden
parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen. 
 
De vrijstellingskaart "autodelen" is enkel geldig wanneer het voertuig wordt gebruikt door een betalende
klant voor de dienst autodelen, behalve wanneer het voertuig geparkeerd is in een zone "voorbehouden voor
autodelen". Ze kan worden gebruikt in een grijze zone en een blauwe zone, alsook op parkeerplaatsen
voorbehouden voor autodelen, waar ze recht geeft op parkeren zonder de retributie te betalen. Ze is geldig
op heel het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De prijs van de kaart wordt vastgelegd op 5€ per voertuig per  jaar.
 
De gemeente levert de vrijstellingskaarten "autodelen" af voor voertuigen waarvan de operator zijn
maatschappelijke zetel op het grondgebied van de gemeente heeft.  
 
Artikel 17: Vrijstellingskaart "persoon met een handicap"
 
De Europese parkeerkaart voor personen met een handicap vervangt de vrijstellingskaart "persoon met een
handicap". Buitenlandse kaarten waarvan sprake in artikel 27.4.1 zijn ook toegestaan. De kaart is niet geldig
op standplaatsen voor gedeelde voertuigen. 
 
Bij gebruik moet de kaart vooraan in het voertuig worden geplaatst, zodanig dat de bovenkant duidelijk
zichtbaar is voor controle. De kaart is strikt persoonlijk; ze kan slechts gebruikt worden wanneer de houder
vervoerd wordt in het voertuig dat geparkeerd staat of wanneer hij zelf het voertuig bestuurt. 
 
De vrijstellingskaart "persoon met een handicap" is geldig in de grijze zone en de blauwe zone, waar ze recht
geeft op parkeren zonder de retributie te betalen of, in voorkomend geval, de parkeerschijf te gebruiken. Ze
is geldig op heel het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
De elementen in 11.4° tot 11.11° zijn niet van toepassing op de vrijstellingskaart "persoon met een
handicap". 
 
De vrijstellingskaart "persoon met een handicap" is van rechtswege niet langer geldig in de volgende
omstandigheden: 
-          bij het verstrijken van de geldigheidsduur, 
-          wanneer de houder niet meer voldoet aan de voorwaarden om de kaart te krijgen, 
-          bij overlijden van de houder
 
 
Titel III. Eindbepaling
 
 
Artikel 18: Geschillen
 
In geval van betwisting is de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel
bevoegd.
 



ARTIKEL 19: TOEPASSING

 
Dit reglement treedt in werking op 1 april 2014.
 
Dit reglement wijzigt en vervangt, zodra het van kracht wordt, het belastingreglement op het parkeren van
gemotoriseerde voertuigen op de openbare weg, dat werd aanvaard door de gemeenteraad in zijn zitting van
19 december 2013.
 
Deze beraadslaging zal worden voorgelegd aan de toezichthoudende overheid, uitgeoefend door de minister
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor de lokale besturen, in overeenstemming met de
bepalingen van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 14 mei 1998, die het
administratief toezicht regelt over de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook met de
bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de
overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het
administratief toezicht.

De Raad keurt het voorstel van de beraadslaging goed.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.

VANWEGE DE RAAD :

(get.) De Secretaris,
Kristel Segers  (get.) De Voorzitter,

Willy Decourty
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT :

Elsene, 28 februari 2014
De Gemeentesecretaris,

Bij opdracht,

Kristel Segers
Adjunct - Gemeentesecretaris

 

De Burgemeester,
Bij opdracht,

Caroline Désir, Schepen
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