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GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE 	 Uittreksel uit het register der 
Arrondissement Brussel-Hoofdstad 	 beraadslagingen van de Gemeenteraad 

Zitting van 16 december 2014 

Aanwezig : Dhr. F. Delpérée, Voorzitter ; 
Dhr. B. Cerexhe, Burgemeester ; 
Dhr. S. de Patoul, Dhr. D. De Keyser, Dhr. P. Lefevre, Dhr. C. De Beukelaer, Mw. C. Persoons, Dhr. D. Harmel, 
Mw. C. Lhoir, Dhr. H. De Vos, Schepenen ; 
Dhr. J.-C. Laes, Mw. B. de Spirlet, Dhr. P. van Cranem, Mw. A.-C. d'Ursel, Mw. C. Dejonghe, Dhr. V. Jammaers, 
Mw. F. de Callatay-Herbiet, Mw. C. Sallé, Mw. P. de Bergeyck, Mw. J. Raskin, Dhr. M. Vandercam, Mw. A. Bertrand, 
Dhr. G. Dallemagne, Dhr. T. Verheyen, Dhr. A. De Bauw, Mw. C. Vainsel, Mw. M. Vamvakas, Mw. S. Liégeois, 
Mw. C. Renson-Tihon, Gemeenteraadsleden ; 
Mw. A.-M. Claeys-Matthys, Voorzitster van het OCMW ; 
Dhr. G. Mathot, Gemeentesecretaris. 

#Onderwerp Retributiereglement betreffende het gemeentelijke parkeerbeleid - Wijziging# 
DE RAAD, in openbare vergadering, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals geWijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name 

artikel 117 evenals artikel 137bis betreffende de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen ; 
Gelet op de wet van 16.03.1968 betreffende de politie over het wegverkeer ; 
Gelet op het koninklijk besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegyerkeer 

en van het gebruik van de openbare weg (de Wegcode) ; 
Gelet op het aanvullende reglement betreffende de politie in haar bevoegdheden betreffende het wegverkeer ; 
Gelet op het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap ; 
Gelet op het ministerieel besluit van 09.01.2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart ; 
Gelet op de ordonnantie van 22.01.2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van 

het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap ; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18.07.2013 houdende het reglementaire 

luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan ; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18.07.2013 betreffende de 

gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten ; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21.03.2013 houdende de voorwaarden voor 

het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen ; 
Gelet op de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap van 30.08.2013 houdende erkenning 

van de carsharingoperatoren "Zen Car" en "Cambio" ; 
Overwegende dat een betere rotatie van de parkeerplaatsen dient te worden nagestreefd, en daarom een 

retributie dient te worden vastgesteld in overeenstemming met de doorgaans nuttige en nood.zakelijke parkeerperiode ; 
• Overwegende dat de uitbreiding van de gereglementeerde parkeerzones evenals de parkeerdruk in het centrum 

vereist dat parkeennogelijkheden worden gegeven aan de buurtbewoners van de gemeente ; 
Overwegende dat de vermindering evenals de creatie en de verbetering van de parkeermogelijkheden voor de 

gemeente aanzienlijke lasten met zich meebrengen ; 
Gelet op de financiéle toestand van de gemeente ; 
Overwegende dat de gemeente inkomsten moet innen om zijn uitgaven te verzekeren ; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ; 
BESLUIT met 18 stemmen voor, 11 stemmen tegen (Dhr. J.-C. Laes, Mw. B. de Spirlet, Mw. A.-C. d'Ursel, 

Mw. C. Dejonghe, Dhr. V. Jammaers, Mw. C. Sallé, Mw. A. Bertrand, Dhr. T. Verheyen, Dhr. A. De Bauw, Mw. M. 
Vamvakas, Mw. S. Liégeois, Gemeenteraadsleden), het retributiereglement betreffende het gemeentelijke parkeerbeleid 
als volgt te wijzigen : 
Toepassingsgebied 
Artikel 1.-  

Het huidige retributireglement is van toepassing voor de periode van 01.01.2015 tot 31.12.2019 en is van toepassing op 
alle gebruikers van de openbare weg. 
Men verstaat onder : 

gebruiker : 	de bestuurder van het motorvoertuig dat geparkeerd staat of, indien deze onbekend is, de titularis 
van de kentekenplaat ingeschreven bij de Directie Inschrijving Voertuigen ; 
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openbare weg : de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke of 
gewestelijke overheden. 

Definities 
Artikel 2.-  
Voor de toepassing van dit retributiereglement verstaat men onder : 
Vrijstellingskaart : 
kaart afgeleverd door de gemeente die aan de houder ervan het recht geeft zijn voertuig gratis te parkeren, voor een 
onbeperkte of beperkte- duur in het geval van dringende of niet dringende medische hulp, in de sectoren die hem zijn 
toegewezen. 
Parkeerkaart voor personen met een handicap : 
speciale kaart afgeleverd door een officiële instantie overeenkomstig het M.B. van 07.05.1999, bedoeld in artikel 27.4.3. 
van de wegcode : "De Minister van Mobiliteit en Vervoer wijst de personen aan die de speciale kaart kunnen verkrijgen 
en de overheden die bevoegd zijn om ze af te leveren ; hij bepaalt er het model van, alsmede de voorwaarden van afgifte, 
van intrekking en van gebruik". 
Bij gebruik moet de kaart vooraan in het voertuig worden geplaatst, zodat de voorzijde duidelijk zichtbaar is voor 
controle. De kaart is strikt persoonlijk ; ze kan slechts gebruikt worden wanneer de houder ervan vervoerd wordt in het 
voertuig dat geparkeerd staat of wanneer hij zelf het voertuig bestuurt. Buitenlandse kaarten waarvan sprake in artikel 
27.4.1 zijn ook toegestaan. 
Buurtbewoner : 
fysieke persoon met hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de gemeente en ingeschreven of vermeld in het 
bevolkingsregister van die gemeente. 
Gezin : 
is samengesteld hetzij uit een persoon die alleen woont, hetzij door twee of meerdere personen die, al dan niet verbonden 
door bloedverwantschap, hetzelfde hoofdverblijf delen. De werkelijkheid van het gezin wordt bewezen door een 
gezinssamenstelling. 
Gereglementeerde zone : 
alle straten waarin een specifiek parkeerreglement van toepassing is en waarvan het begin of de toegang evenals het einde 
aangegeven worden door een teken waaraan de zonale geldigheid werd toegekend zoals voorzien in artikel 65.5 van de 
wegcode. 
Herinneringen zijn niet verplicht en moeten uitzonderlijk blijven opdat hun vereenvoudiging niet zou leiden tot hetzelfde 
aantal verkeersborden als het klassieke systeem dat aan alle kruispunten worden herhaald. 
Zone van betalend parkeren : 
zone waarin het parkeren is toegestaan tegen betaling, volgens de modaliteiten en voorwaarden die ter plaatse aan de 
betrokkenen ter kennis worden gebracht (parkeerautomaten). 
Tarief I : 
retributie van 25,00 EUR te betalen voor een parkeerperiode indien bij de verificatie, de controleagent vaststelt dat het 
tarief 2 niet betaald werd of dat de tijd toegestaan door de betaling van dit tarief overschreden is. 
Parkeerperiode : 
periode van 04 u. 30 die begint te lopen vanaf het parkeren van het voertuig of vanaf het begin van de uurregeling van de 
gereglementeerde zone of vanaf de aflevering van het parkeerbiljet tot betaling van een forfaitaire retributie. 
Tarief 2 : 
retributie te betalen, bij voorbaat, zodra het voertuig geparkeerd staat in een zone van betalend parkeren (oranje of groene 
zone) volgens de modaliteiten en voorwaarden vermeld op de parkeerautomaat. 
Oranje zone : 
zone van betalend parkeren waarin, behoudens vrijstelling, elke gebruiker van een parkeerplaats onderworpen is aan de 
betaling van de •arkeerretributie bedoeld in artikel 4, 1°, a.- en in voorkomend geval in artikel 4, 7°. Behalve de 
vrijstellingskaart voor de "zorgverlener van dringende medische hulp", zijn de vrijstellingskaarten er niet geldig. 
Groene zone : 
zone van betalend parkeren waarin, behoudens vrijstelling, elke gebruiker van een parkeerplaats onderworpen is aan de 
betaling van de parkeerretributie bedoeld in artikel 4, 1 0 , b.- en in voorkomend geval in artikel 4, 7°. Alle soorten 
vrijstellingskaarten alsook de kaart voor personen met een handicap zijn er geldig. 
Blauwe zone : 
zone waarin, behoudens vrijstelling, elke gebruiker van een parkeerplaats de beperkte parkeertijd moet naleven door 
middel van een parkeerschijf, conform artikel 27 van het koninklijk besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, op straffe van onderwerping aan de 
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parkeerretributie bedoeld in artikel 5. 
Alle soorten vrijstellingskaarten alsook de kaart voor personen met een handicap zijn er geldig. 
Parkeerplaats op de openbare weg waar de reglementering van de blauwe zone van toepassing is : 
de bepalingen van de blauwe zone zijn ook toepasselijk op elke plaats uitgerust met het signaal E5, E7 of E9a tot E9g, 
vervolledigd met een bijkomend bord waarop een parkeerschijf staat afgebeeld. 
Stilstaand voertuig : 
voertuig geblokkeerd voor de periode nodig om personen of zaken in of uit te laden. 
Geparkeerd voertuig : 
voertuig geblokkeerd voor langer dan de periode nodig om personen of zaken in of uit te laden. 
"Voorbehouden" parkeerplaats : 
Op een parkeerplaats "voorbehouden bewoner", is enkel de vrijstellingskaart "bewoner" geldig. 
Op een parkeerplaats "voorbehouden autodelen", is enkel de vrijstellingskaart "autodelen" geldig. 
Autodelen : 
het gebruikssysteem van een voertuig zoals bepaald in artikel 2.50 van het koninklijk besluit van 01.12.1975 houdende 
algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
Titel I  : Bepalingen betreffende het verschillend gereglementeerd parkeren 
Modaliteiten 
Artikel 3.-  
Op de gemeente en gewestelijke wegen gelegen op het grondgebied van de gemeente, wordt het parkeerbeleid geregeld en 
onderverdeeld volgens onderstaande modaliteiten : 

parkeren in betalende zone ; 
parkeren in blauwe zone of op parkeerplaatsen op de openbare weg waar de reglementering van de blauwe 
zone van toepassing is ; 
parkeren op "voorbehouden" parkeerplaatsen (bewoner of gedeeld voertuig). 

De retributie voor het parkeren op de openbare weg is van toepassing in de gereglementeerde zones van maandag tot 
zaterdag, van 09 u. 00 tot 18 u. 00. 
Deze dagen en uren kunnen echter indien nodig gewijzigd worden in sommige openbare wegen of wijken en vermeld 
worden op de verkeerssignalisatie. 
Parkeren in betalende zone 
Artikel 4.-  
1° Het betalend parkeren wordt geregeld door de modaliteiten en voorwaarden vermeld op de parkeerautomaten. 
a. - In oranje zone  

De parkeertijd wordt beperkt tot 02 u. 00 maximum en de retributie bedraagt : 
Duur 	 Prijs 
00 u. 15 
	

0,00 EUR 
00 u. 30 
	

0,50 EUR 
01 u. 00 
	

1,00 EUR 
02 u. 00 
	

3,00 EUR 
Deze gebruikswijze wordt op de parkeerautomaten weergegeven als "tarief 2". 
In geval van niet-betaling van de verschuldigde retributie of in geval van overschrijding van de betaalde parkeertijd, 
wordt de gebruiker geacht te hebben gekozen voor de betaling van een forfaitaire retributie van 25,00 EUR per 
parkeerperiode. 

b. - In groene zone  
De parkeertijd wordt er niet beperkt en de retributie bedraagt : 
Duur 	 Prijs 
00 u. 15 	 0,00 EUR 
00 u. 30 	 0,50 EUR 
01 u. 00 	 1,00 EUR 
02 u. 00 	 3,00 EUR 
03 u. 00 	 4,50 EUR 
04 u. 00 	 6,00 EUR 
Per extra uur 	1,50 EUR 
Deze gebruikswijze wordt op de parkeerautomaten weergegeven als "tarief 2". 
In geval van niet-betaling van de verschuldigde retributie of in geval van overschrijding van de betaalde parkeertijd, 
wordt de gebruiker geacht te hebben gekozen voor de betaling van een forfaitaire retributie van 25,00 EUR per 
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parkeerperiode. 
2° 	Het betalend parkeren is ook van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrit van eigendommen 

en waarvan het kentekenplaat van dit voertuig leesbaar op die inrit is aangebracht. 
30 	De retributie "tarief 2" is verschuldigd, bij voorbaat, zodra het voertuig geparkeerd staat en dient betaald te worden 

door het invoeren van muntstukken in het toestel. 
De aandacht van de gebruikers wordt gevestigd op het feit dat de configuratie van de toestellen het niet toelaat om 
geld terug te geven. 
De betaling van de retributie geeft recht op een onafgebroken parkeerperiode en overeenkomend met het betaalde 
bedrag. 

4° 	Het eerste kwartier is gratis, mits het ticket dat de parkeerautomaat hiervoor beschikbaar stelt, werd aangebracht. Er 
mag geen gebruik gemaakt worden van meerdere opeenvolgende gratis tickets voor dezelfde parkeerplaats. 

5° 

	

	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. 

6° 	Het ticket afgeleverd door de parkeerautomaat moet alleen en volledig leesbaar, in zijn geheel, aan de binnenzijde 
van de voorruit van het voertuig geplaatst worden. Indien dit niet het geval is, zal geen enkel bezwaar in rekening 
worden genomen. 

70 	Wanneer de controleagent vaststelt dat geen enkel ticket afgeleverd door een parkeerautomaat in de buurt van het 
voertuig geplaatst is op de wijze beschreven in 6° of dat de duur van het ticket, afgeleverd onder toepassing van 
"tarief 2" overschreden is, wordt de keuzeoptie van "tarief 1" weerhouden en wordt een parkeerbiljet opgesteld en 
achtergelaten op de achterzijde van de voorruit van het voertuig. 
Deze gebruikswijze is opgenomen op de parkeerautomaten als zijnde "tarief 1", namelijk een retributie van 
25,00 EUR per parkeerperiode. 
Wanneer het "tarief 2" aanvankelijk gekozen werd en de tijd toegekend door de betaling van deze retributie 
overschreden is, zullen de reeds betaalde bedragen niet gerecupereerd worden wanneer men gevraagd wordt om 
"tarief 1" te betalen. 

8° 	Er is geen enkele retributie verschuldigd op zondagen, noch op wettelijke feestdagen. 
90 	In groene zone, mogen de voertuigen gebruikt door personen met een handicap gratis en zonder tijdsbeperking 

(behalve in geval van specifieke vermeIdingen op de verkeerssignalisatie) parkeren op de parkeerplaatsen voorzien 
van parkeerautomaten, 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 dus niet geldig in oranje zone. 

Parkeren in blauwe zone en op de openbare weg waar de reglementering van de blauwe zone van toepassing is 
Artikel 5.-  
De gratis parkeertijd wordt beperkt tot 02 u. 00 maximum, van maandag tot zaterdag, behalve indien bijzondere 
modaliteiten worden aangegeven op de signalisatieborden. 
In geval van afwezigheid van parkeerschijf op de binnenzijde van de voorruit van het voertuig, de overschrijding van de 
toegelaten parkeertijd, verkeerdelijk gebruik van parkeerschijf of indien het model niet overeenkomt met het model 
vastgelegd door de Minister van Mobiliteit en Vervoer, wordt de gebruiker geacht te hebben gekozen voor de betaling van 
een forfaitaire retributie van 25,00 EUR per parkeerperiode. 
In geval er meerdere parkeerschijven worden geplaatst, geldt dit alsof de belastingplichtige er geen enkele heeft gezet. 
In blauwe zone of op de openbare weg waar de reglementering van de blauwe zone van toepassing is, mogen de 
voertuigen gebruikt door personen met een handicap gratis en zonder tijdsbeperking parkeren, 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. 
Parkeren op "voorbehouden" parkeerplaatsen 
Artikel 6.-  
De duur van het gebruik van een parkeerplaats wordt niet beperkt. 
In geval van parkeren op een parkeerplaats "voorbehouden bewoner" of "voorbehouden autodelen", zonder het 
aanbrengen van de vrijstellingskaart die toepasselijk is voor die zone, is een forfaitaire retributie van 25,00 EUR per 
parkeerperiode verschuldigd. 
Beschadiging of verlies van voertuig 
Artikel 7.-  
Het hierboven beschreven gereglementeerd parkeren geeft recht op parkeren, maar niet op enig toezicht. Het 
gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden geacht voor beschadiging of verlies van een voertuig. 
Minnelijke invordering 
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Artikel 8.-  
Wanneer een paarkeerbiljet werd opgesteld en aangebracht aan de buitenzijde van de voorruit, of op het voorste deel van 
het voertuig door een gemeentelijke controleagent, beschikt de retributieplichtige over 5 werkdagen om de betaling uit te 
voeren. 
Bij gebrek aan de volledige betaling van dit biljet binnen de toegekende termijn, wordt een eerste kosteloze herinnering 
gestuurde naar de retributieplichtige die beschikt over een termijn van 15 dagen om de betaling uit te voeren. 
Indien een tweede herinnering noodzakelijk is, worden administratieve kosten voor een bedrag van 10,00 EUR geëist van 
de retributieplichtige die beschikt over een termijn van 15 dagen om de betaling uit te voeren. 
In geval van niet betaling door de bestuurder, wordt de titularis van het geregistreerd inschrijvingsnumrner bij de Directie 
voor de Inschrijving van Voertuigen solidair en onverbrekelijk verantwoordelijk voor de betaling gesteld. 
Artikel 9.-  
Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum, wordt een in gebreke stelling gericht aan de retributieplichtige waarvan de 
kosten ten belope van 15,00 EUR ten zijne laste zijn. 
Minnelijk bezwaar 
Artikel 10.-  
Het bezwaar moet schriftelijk gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, op straffe van verval, 
binnen een termijn van 3 maanden te tellen vanaf de datum van het parkeerbiljet. 
Het moet ondertekend en gemotiveerd zijn door de retributieplichtige of zijn vertegenwoordiger. 
Artikel 11.-  
De beslissing over het bezwaar wordt opgestuurd naar de retributieplichtige binnen de 3 maanden na de ontvangst van het 
bezwaar en er is geen beroep tegen mogelijk. In geval van afwijzing van het bezwaar en vanaf de dag na de daturn van de 
verzending van de beslissing, wordt de retributie als opeisbaar, definitief en zeker beschouwd. 
Artikel 12.-  
Gedurende de hele afhandelingsprocedure vanaf het bezwaar tot aan de verzending van de beslissing aan de 
retributieplichtige, worden de aflevering van een dwangbevel verboden en de eventuele juridische invorderingsprocedures 
opgeschort. 
Gedwongen invordering 
Artikel 13.-  
In geval van niet betaling op het einde van de minnelijke invorderingsprocedure en voor zover geen enkel minnelijk 
bezwaar hangende is, wordt op verzoek van de Gemeenteontvanger een vervolging ingesteld via een gerechtsdeurwaarder 
op basis van een niet-fiscaal dwangbevel die uitvoerbaar werd verklaard door het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
Conform de voorzieningen van het Strafwetboek, vallen de kosten van deze procedure volledig ten laste yan de 
retributieplichtige. 
In het geval aan een dwangbevel niet kan worden voldaan, wordt de retributieplichtige voor de rechtbank gedagvaard 
volgens de voorschriften en termijnen voorzien door het Burgerlijk en het Strafwetboek. 
Beroep tegen de gedwongen invorderingsprocedure (dwangbevel) 
Artikel 14.-  
De retributieplichtige kan beroep aantekenen tegen het dwangbevel volgens de voorschriften en tennijnen voorzien in 
artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet, te weten birmen de maand van de betekening van het dwangbevel via 
verzoekschrift of dagvaarding. 
In geval van beroep, nodigt de Gemeenteontvanger de gerechtsdeurwaarder uit de procedure op te schorten tot wanneer 
een in kracht van gewijsde gegane beslissing is genomen. 
Gerechtelijke bevoegdheid 
Artikel 15.-  
Elke toekomstige betwisting van de toepassing van huidig retributieregIement valt onder de exclusieve bevoegdheid van 
de Vrederechter van Sint-Pieters-Woluwe. 
Elke toekomstige betwisting als gevolg van een niet-fiscaal dwangbevel door een gerechtsdeurwaarder valt onder de 
exclusieve bevoegdheid van de Vrederechter van Sint-Pieters-Woluwe. 
Titel II : Vrijstellingskaarten 
Artikel 16.-  
De volgende vrijstellingskaarten kunnen op aanvraag worden toegekend door het gemeentebestuur : 
a.- vrij stell ingskaart "buurtbewoner" ; 
b.- vrijstellingskaart "tijdelijke buurtbewoner" ; 
c.- vrijstellingskaart "bedrijf of zelfstandige'' ; 
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d.- vrijstellingskaart "leurhandelaar" ; 
e.- vrijstellingskaart "persoon die op een tijdelijke werf werkt" ; 
f.- vrijstellingskaart erkende school of publiek kinderdagverblijf' ; 
g.- vrijstellingskaart "bezoekende automobilist" ; 
h.- vrijstellingskaart "zorgverlener van dringende medische hulp" ; 

vrijstellingskaart "zorgverlener van niet-dringende medische hulp" ; 
j.- vrijstellingskaart "autodelen" ; 
k.- vrijstellingskaart "interventie". 
De kaarten h, j, j en k hebben echter een validiteit in het volledig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hun afgifte is 
gedelegeerd aan het gewestelijk Parkeeragentschap. 
Algemene modaliteiten 
Artikel 17.- 
1° 	De vrijstellingskaart dient volledig en goed leesbaar geplaatst te worden aan de binnenzijde van de voorruit van het 

voertuig zodat de controleagent alle gegevens hiervan kan nakijken. Bij gebreke, heeft de vrijstellingskaart geen 
enkele waarde en is het parkeerbiljet opgesteld door de controleagent verschuldigd. 

2° 	Zolang de vrijstellingskaart niet werd toegekend, kan geen enkele gebruiker zich beroepen op enig recht hieraan 
verbonden. 

3° 	Elke aanvraag van vernieuwing kan bij het gemeentebestuur worden ingediend ten vroegste 30 dagen voor het 
vervallen van de vorige kaart. 

4° 	Wanneer de gemeentelijke overheid een maatregel vastlegt met als gevolg de ongeldigheid van de parkeerkaart, zal 
de registratie van de kaarthouder geschrapt worden binnen de termijn vastgelegd in de kennisgeving van de 
beslissing. 
In het geval van vervalsing zal de aanvrager of een gezinslid in de toekomst geen vrijstellingskaart meer kunnen 
krijgen in geen enkele gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

5° 	De vrijstellingskaart is slechts geldig voor de kentekenplaat en de sectoren die bij de registratie werden toegekend. 
6° 	De vrijstellingskaart zal slechts worden toegekend na eenmalige betaling van het integrale bedrag. De retributie 

voor het eerste jaar blijft integraal verschuldigd. Bovenop dit bedrag worden, in voorkomend geval, de volledige 
maanden waarin de vrijstellingskaart niet werd gebruikt, terugbetaald. 
De vrijstellingskaart moet worden teruggegeven van zodra de begunstigde niet meer aan de 
toekenningsvoorwaarden voldoet. De gemeente annuleert van rechtswege de vrijstellingskaarten waarvoor de 
aanvrager de voorwaarden zodanig heeft gewijzigd dat het niet meer beantwoordt aan de toekermingscriteria. 

7° 

	

	In het kader van een optimale coôrdinatie en een rationeel beheer, kunnen de vrijstellingskaarten van andere 
gemeenten erkend worden op het grondgebied van de gemeente. 

8° 	Wanneer een verandering in de verdeling van de sectoren optreedt, zal de geldigheid van de kaart beperkt worden 
tot de termijn die aangegeven wordt bij de kennisgeving van de beslissing. 

Modaliteiten volgens de soort kaart 
Artikel 18.-  
a.- Vrijstellingskaart "buurtbewoner" 

Deze kaart wordt toegekend aan de persoon die is ingeschreven of vermeld in het bevolkingsregister of in het 
wachtregister van de gemeente en die in een gereglementeerde zone (betalende, blauwe of parkeerplaats 
"voorbehouden bewoner") woont. 
Als de aanvrager vrijgesteld is van inschrijving, worden attesten aanvaard afgeleverd door de FOD Birmenlandse 
Zaken, de FOD Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de dienst Protocol of een ambassade of consulaat 
waarvoor de aanvrager werkt, rekening gehouden. 
Elk gezin woonachtig in de gemeente mag een aanvraag indienen voor maximum 3 kaarten "buurtbewoner". 
De jaarlijkse tarieven van deze kaarten worden als volgt vastgesteld : 

5,00 EUR voor de eerste kaart ; 
50,00 EUR voor de tweede kaart ; 

200,00 EUR voor de derde kaart. 
Deze kaart heeft een geldigheidsduur van één of twee jaar, naar keuze van de aanvrager. 
De houder van deze kaart is enkel gemachtigd om zijn voertuig te parkeren binnen de grenzen van de parkeersectoren 
die hem zijn toegewezen en op de plaatsen waar de parkeerreglementering dit toelaat. 
Elke persoon die in de gemeente verblijft en die over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, 
moet dit laten inschrijven in Belgié met uitzondering van de 5 gevallen opgesomd in artikel 3 van het Koninklijk 
Besluit van 20.07.2001. 
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Hij kan tijdelijk een kaart "buurtbewoner" krijgen voor 5,00 EUR voor een periode van maximaal 3 maanden vanaf 
zijn aanvraag tot inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente. 
Elke inwoner vin de gemeente die al over een kaart "buurtbewoner" 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. 
Deze kaart mag gebruikt worden in de groene of blauwe zone of op een parkeerplaats "voorbehouden bewoner". 

b.- Vrijstellingskaart "tijdelijke buurtbewoner" 
Deze kaart wordt toegekend aan de : 

personen die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente en die een specifieke nood hebben 
aan parkeren ; 
personen die een tweede verblijfplaats hebben op het grondgebied van de gemeente en die de belasting 
die hieraan verbonden is betaald heeft. 

Het tarief van deze kaart wordt op 5,00 EUR voor 63 dagen per jaar vastgesteld. 
De houder van deze kaart is enkel gemachtigd om zijn voertuig te parkeren binnen de grenzen van de parkeersectoren 
die hem zijn toegewezen en op de plaatsen waar de parkeerreglementering dit toelaat. 
Er kan slechts één kaart "tijdelijke buurtbewoner" worden afgegeven per gezin. 
Het aantal kaarten wordt berekend per gezin en omvat de kaarten "buurtbewoner" en "tijdelijke buurtbewoner". Er 
kan dus geen kaart "tijdelijke buurtbewoner" afgegeven worden voor een gezin dat reeds het maximale aantal kaarten 
"buurtbewoner" bezit. 
Deze kaart mag gebruikt worden in de groene of blauwe zone of op een parkeerplaats "voorbehouden bewoner". 

c.- Vrijstellingskaart "bedrijf en zelfstandige" 
Deze kaart wordt toegekend aan elke persoon of onderneming met een maatschapelijke of exploitatiezetel in een 
gereglementeerde parkeersector. Het aantal kaarten is beperkt tot maximum 6 kaarten voor een onderneming die 
minder dan 50 werknemers tewerkstelt en maximum 12 kaarten voor een onderneming die 50 werknemers en meer 
tewerkstelt. 
De onderneming stelt een unieke verantwoordelijke aan om de kaarten af te halen bij de gemeente. 
De onderneming verdeelt de kaarten aan zijn personeel volgens zijn eigen regels. 
De jaarlijkse tarieven van deze kaarten worden als volgt vastgesteld : 

150,00 EUR voor ellc van de eerste 5 kaarten ; 
250,00 EUR voor de 6de tot de 12de kaart. 

Deze kaart heeft een geldigheidsduur van één jaar. 
De houder van deze kaart is enkel gemachtigd om zijn voertuig te parkeren binnen de grenzen van de parkeersectoren 
die hem zijn toegewezen en op de plaatsen waar de parkeerreglementering dit toelaat. 
Deze kaart mag gebruikt worden in de groene of blauwe zone. 

d.- Vrijstellingskaart "leurhandelaar" 
Deze kaart wordt toegekend aan leurhandelaars die een activiteit uitoefenen in een gereglementeerde parkeersector. 
De jaarlijkse tarieven van deze kaarten worden als volgt vastgesteld : 

75,00 EUR voor één dag parkeren per week ; 
150,00 EUR voor twee dagen parkeren per week ; 
350,00 EUR voor zeven dagen parkeren per week. 

Deze kaart heeft een geldigheidsduur van één jaar. 
De houder van deze kaart is enkel gemachtigd om zijn voertuig te parkeren binnen de grenzen van de parkeersectoor 
waarin de leuractiviteit wordt uitgeoefend en op de plaatsen waar de parkeerreglementering dit toelaat. 
Deze kaart mag gebruikt woiden in de groene of blauwe zone. 

e.- Vrijstellingskaart "persoon die op een tijdelijke werf werkt" 
Deze kaart wordt toegekend aan personen die op een tijdelijke werf in een gereglementeerde parkeersector werken. 
Het tarief van deze kaart wordt op 50,00 EUR voor twee weken vastgesteld. 
De houder van deze kaart is enkel gemachtigd om zijn voertuig te parkeren binnen de grenzen van de parkeersectoor 
waar de werf zich situeert en op de plaatsen waar de parkeerreglementering dit toelaat. 

f.- Vrijstellingskaart "erkende school of publiek kinderdagverblijf' 
Deze kaart wordt toegekend aan onderwijsinstellingen die georganiseerde, erkend of gesubsidieerd door een 
gemeenschap zijn en aan publieke kinderdagverblijven of kinderdagverblijven die inkomensgerelateerde tarieven 
hanteren, die gelegen in een gereglementeerde parkeersector zijn. 
De aanvraag moet worden ingediend door het hoofd van de instelling of diens vertegenwoordiger en vergezeld zijn 
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van een goedgekeurd schoolvervoersplan of een goedgekeurd equivalent. 
Het jaarlijkse tarief van deze kaart wordt op 75,00 EUR vastgesteld. 
Deze kaart heeft een geldigheidsduur van één jaar. 
De houder van deze kaart is enkel gemachtigd om zijn voertuig te parkeren binnen de grenzen van de parkeersectoren 
die hem zijn toegewezen en op de plaatsen waar de parkeerreglementering dit toelaat. 
Indien echter de aanvrager kan bewijzen dat hij werkzaam is in meerdere scholen gesitueerd in verschillende 
parkeersectoren, dan is de kaart geldig voor de verschillende sectoren binnen dewelke de scholen gesitueerd zijn. 
Deze kaart mag gebruikt worden in de groene Of blauwe zone. 

g.- Vrijstellingskaart "bezoekende automobilist" 
Deze kaart wordt toegekend aan de persoon die is ingeschreven of vermeld in het bevolkingsregister of in het 
wachtregister van de gemeente en die in een gereglementeerde zone (betalende, blauwe of parkeerplaats 
"voorbehouden bewoner") woont teneinde zijn bezoekers toe te laten hun voertuig gratis en zonder tijdsbeperking te 
parkeren. 
Het tarief van deze kaart wordt op 3,00 EUR per dag vastgesteld. 
De houder van deze kaart is enkel gemachtigd om zijn voertuig te parkeren binnen de grenzen van de parkeersectoren 
die hem zijn toegewezen en op de plaatsen waar de parkeerreglementering dit toelaat. 
Deze kaart mag gebruikt worden in de groene of blauwe zone. 

h.- Vrijstellingskaart "zorgverlener van dringende medische hulp" 
Deze kaart wordt toegekend aan de zorgverleners van dringende medische hulp. 
Worden als "zorgverleners van dringende medische hulp" beschouwd, de personen die medische zorgen toedienen en 
die over een RIZIV-nummer beschikken, wanneer zij gestuurd zijn om onmiddellijk passende zorg te verlenen aan 
een ieder van wie de gezondheidstoestand, omwille van een ongeval, een plotse ziekte of plotse complicatie van een 
ziekte, een dringende interventie vereist. 
Het jaarlijkse tarief van deze kaart wordt op 200,00 EUR vastgesteld. 
Deze kaart heeft een geldigheidsduur van één jaar. 
Deze kaart mag gebruikt worden in alle zones en is geldig op het volledig grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
De kaart, zichtbaar geplaatst aan de binnenzijde van de voorruit van het voertuig, moet vergezeld worden van de 
vermelding met het opschrift "interventie bezig" en de blauwe parkeerschijf dewelke het aankomstuur van de 
zorgverlener aangeeft. 
Vrijstellingskaart "zorgverlener van niet-dringende medische hulp" 
Deze kaart wordt toegekend aan de voertuigen van zorgverleners van niet-dringende medische hulp die aan 
organisaties erkend door de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn verbonden. De zorgverleners voor niet-dringende medische hulp 
omvatten ook de dierenartsen. 
Het jaarlijkse tarief van deze kaart wordt op 75,00 EUR vastgesteld. 
Deze kaart heeft een geldigheidsduur van één jaar. 
Deze kaart mag gebruikt worden in de groene of blauwe zone en is geldig op het volledig grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De kaart, zichtbaar geplaatst aan de binnenzijde van de voorruit van het voertuig, moet vergezeld worden van de 
vennelding met het opschrift "interventie bezig" en de blauwe parkeerschijf dewelke het aankomstuur van de 
zorgverlener aangeeft. 

j.- Vrijstellingskaart "autodelen" 
Deze kaart wordt specifiek toegekend aan de uitbaters van motorvoertuigen toegewezen aan het erkend systeem voor 
autodelen zoals bepaald in artikel 2 - definities ''autodelen". 
Deze kaarten worden enkel toegewezen voor voertuigen waarvan de vereniging voor autodelen zich op grondgebied 
van de gemeente bevindt. 
Elke kaart is verbonden met slechts één kentekenplaat. Ze is enkel geldig wanneer het voertuig wordt gebruikt door 
een klant die betaald heeft voor de dienstverlening van een gedeeld voertuig. 
Het jaarlijkse tarief van deze kaart wordt op 5,00 EUR vastgesteld. 
Deze kaart heeft een geldigheidsduur van één jaar. 
Deze kaart mag gebruikt worden in de groene of blauwe zone of op een parkeerplaats "voorbehouden autodelen" 
voertuigen en is geldig op het volledig grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

k.- Vrijstellingskaart "interventie" 
Deze kaart wordt toegekend aan natuurlijke personen of rechtspersonen die aantonen dat ze, voor hun beroep, 
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verschillende interventies in meerdere parkeersectoren van het Gewest dienen uit te voeren en die daar het bewijs van 
voorleggen. 
Het tarief van deze kaart wordt op 90,00 EUR per maand vastgesteld. 
Deze kaart kan slechts gebruikt worden in de vooraf aangeduide parkeersectoren voor maximaal drie uur in geval van 
dringende interventies en mits gebruik van de parkeerschijf. De gebruiker zal op zichtbare wijze de interventieplaats 
aangeven nabij de kaart. 
Deze kaart mag gebruild worden in de groene of blauwe zone en is geldig op het volledig grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 
Sint-Pieters-Woluwe, 18 december 2014 
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