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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. COURTOIS, Premier Echevin-Président; Eerste Schepen-Voorzitter; Mme mevr. HARICHE, Mme mevr.
LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr. EL KTIBI,
M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, M. dhr.
EL HAMMOUDI, Mme mevr. ABID, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr.
CEUX, Mme mevr. MILQUET, Mme mevr. NAGY PATINO, M. dhr. TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr.
RIES, M. dhr. SMET, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr.
DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, Mme mevr. OVERLOOP, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme
mevr. DERBAKI SBAI, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. ERGEN,
M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. TEMMERMAN, Mme mevr. ABBAD,
M. dhr. FRANÇOIS, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville;
Stadssecretaris.

Onderwerp: Reglement inzake de gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de openbare weg.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te
voeren;

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 aanvullende politiereglement inzake het wegverkeer;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 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;

Gezien de beraadslaging nr. 20 van de Gemeenteraad van 19 oktober 2009 waarbij het reglement voor de officiële
vergunning van autodelen en de toekenning van parkeerkaarten aan deze officieel erkende operatoren wordt
aangenomen;

Overwegende dat een betere parkeerrotatie moet betracht worden en dat het bijgevolg noodzakelijk is parkeerretributies
op te leggen die in overeenstemming zijn met de nuttige en nodige parkeertijd;

Overwegende dat de uitbreiding van gereglementeerde parkeerzones enerzijds en de druk op het parkeren in het
centrum anderzijds,
het noodzakelijk maakt aan de inwoners van de Stad parkeerfaciliteiten te verlenen;

Overwegende dat het verminderen, het inrichten en het verbeteren van parkeermogelijkheden voor de gemeente
belangrijke kosten met zich
meebrengen;

Overwegende dat een aanpassing van ons reglement aan verscheidene wettelijke en technische wijzigingen, die onlangs
in wering zijn getreden, noodzakelijk is;

Overwegende dat om een beter inzicht te bekomen in de parkeerproblematiek het wenselijk is het geactualiseerde
reglement betreffende de gemeentelijke parkeerkaart in dit reglement in te lassen;
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Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen;

BESLUIT :

Het reglement aangenomen door de Gemeenteraad van 18/06/2012 wordt aangepast, gewijzigd en vervolledigd als
volgt:

Artikel 1: Toepassingsgebied
------------------------------------
Het huidige reglement is van toepassing op alle weggebruikers van de openbare weg uitgezonderd de bestuurders van
prioritaire voertuigen en deze gebruikt in het kader van een dringende opdracht om een zending van openbare dienst te
verzekeren.

Artikel 2 : Definities.
--------------------------
Voor de toepassing van dit reglement, verstaat men onder:

- Gemeentelijke parkeerkaart:
Een virtuele kaart of desgevallend een vignet door de gemeente uitgereikt die de houder ervan recht geeft op een
bijzondere parkeerregeling inzake beperkte parkeertijd of betalend parkeren en hem desgevallend toelaat te parkeren op
voorbehouden plaatsen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde reglement.

- Kaart voor personen met een handicap:
Speciale kaart uitgereikt door een officieel organisme in overeenstemming met het MB van 07/05/1999, bedoeld in
artikel 27.4.3 van de wegcode:
“ De Minister van Verkeerswezen duidt de personen aan die de speciale kaart kunnen bekomen en de overheden die
bevoegd zijn om ze af te leveren; hij bepaalt er het model van, alsmede de modaliteiten van afgifte, van intrekking en
van gebruik”.

Bij gebruik moet de kaart aan de voorzijde van het voertuig op zodanige wijze worden aangebracht dat haar voorzijde
duidelijk zichtbaar is voor controle.
De kaart is strikt persoonlijk; zij mag enkel gebruikt worden wanneer de titularis vervoerd wordt in het voertuig dat
geparkeerd wordt of wanneer hij zelf dat voertuig bestuurt.

Zijn eveneens toegelaten de kaarten die door een bevoegde overheid van een ander land worden afgeleverd en waarvan
sprake in artikel 27.4.1 van de wegcode.
Zij wordt niet toegelaten op plaatsen voorbehouden aan autodelen.

- Parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen: Een of meerdere parkeerplaatsen waarop elke gebruiker moet
beschikken over een gemeentelijke parkeerkaart van het type D “ autodelen ”, op straffe van onderworpen te worden
aan de parkeerretributie bedoeld in artikel 8.

- Bewoner: fysiek persoon die zijn hoofdverblijfplaats of domicilie heeft op het grondgebied van de Stad Brussel en is
ingeschreven in haar bevolkingsregister

- Gezin: het geheel van bewoners die eenzelfde woning delen.

- Parkeren van korte duur : Parkeren toegestaan tot maximum 15 minuten op één of meerdere plaatsen en waar de
retributie van 40,00 € bedoeld in artikel 5 is verschuldigd in geval van niet nakoming.
Geen enkele type van gemeentelijke parkeerkaart wordt er toegelaten.

- Parkeren van lange duur : Parkeren op één of meerdere plaatsen toegestaan op andere wijzen en onder andere
voorwaarden die ter plaatse ter kennis van de betrokkenen worden gebracht en waar de retributie van 40,00 € bedoeld in
artikel 5 is verschuldigd in geval van niet nakoming.

Betalend parkeren: een parkeerplaats of een geheel van parkeerplaatsen waarvan tegen betaling gebruik mag worden
gemaakt, op de wijze en onder de
voorwaarden die ter plaatse ter kennis worden gebracht van de betrokkenen.

- Tarief 1 : retributie van 25,00 € die moet worden betaald voor een betalende parkeerplaats ( parkeerautomaten) voor
een parkeertijd van 9 tot 13u30
(periode A) of een tweede parkeertijd van 13u30 tot 18u00 (periode B) wanneer op het ogenblik van nazicht, de
controleagent vaststelt dat het
tarief 2 niet werd betaald of dat de tijd die overeenkomt met de betaling van dit tarief werd overschreden.

- Tarief 2 : retributie die moet worden betaald , op voorhand vanaf het ogenblik waarop de wagen geparkeerd is,voor
een betalende parkeerplaats, in een rode, oranje of groene zone op de wijze en onder de voorwaarden die op de
toestellen zijn vermeld.
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- Tarief 3 : retributie van 40,00 € die verschuldigd is in geval van niet nakoming van één van de schikkingen
betreffende elke plaats onderhevig aan de parkeerreglementering
* van korte of lange duur
* van de blauwe zone
* van de plaatsen voorbehouden aan één of meerdere types van gemeentelijke parkeerkaarten.

- Tarief 4 : retributie van 75,00 € te betalen in geval van niet nakoming van de schikkingen betreffende:
* betalende parkeerplaatsen zonder automaten die, ter plaatse, ter kennis worden gebracht van de betrokkenen.
* plaatsen voorbehouden voor bussen.

- Weggebruiker: elke persoon die gebruik maakt van de openbare weg.

- Stilstaand voertuig: een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in - of uitstappen van personen of voor
het laden of lossen van zaken.
(aangeduid op de signalisatie als “ levering”).

- Geparkeerd voertuig: een voertuig dat langer stilstaat dan nodig voor het in - of uitstappen van personen of voor het
laden of lossen van zaken.

- Prioritaire voertuigen: voertuig zoals beschreven in artikel 37 van de wegcode.

- Openbare weg met blauwe zone reglementering : De bepalingen van de blauwe zone zijn van toepassing op alle
plaatsen voorzien van een verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9g, dat is aangevuld met een onderbord waarop een
parkeerschijf is afgebeeld.

- Autodelen: het systematisch en beurtelings door vooraf bepaalde personen gebruiken van één of meerdere auto’s tegen
betaling via een vereniging
voor autodelen, erkend door de publieke overheid, met uitzondering van het gebruik van voertuigen bestemd voor
gewone verhuur of huurkoop.

- Zone: een geheel van straten waarin een specifiek parkeerreglement van toepassing is en waarvan het begin of de
toegang en het einde worden aangeduid door een verkeersbord waaraan de zonale geldigheid werd gegeven zoals
voorzien door artikel 65.5 van de wegcode.

Herhalingsborden binnenin de zone zijn niet verplicht en dienen uitzonderlijk te blijven; anders zou men door hun
vermenigvuldiging tot hetzelfde aantal verkeersborden komen dan in het klassieke systeem waar zij worden herhaald
aan elk kruispunt, wat men juist wil vermijden met borden met zonale geldigheid.

- 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 6.
Alle types van gemeentelijke parkeerkaarten worden er als afwijking toegelaten evenals de kaart voor personen met een
handicap.

- Bewonerszone of plaatsen voorbehouden voor bewoners: zone waarin of plaatsen waarop, behoudens afwijking, elke
gebruiker van een parkeerplaats moet beschikken over een geldige gemeentelijke parkeerkaart van het type A “
bewonerskaart “, op straffe van onderwerping aan de parkeerretributie bedoeld in artikel 7.
Alleen de kaarten voor personen met een handicap worden er als afwijking aanvaard.Geen enkele type van
gemeentelijke parkeerkaart uitgezonderd deze van type A wordt er toegelaten.

- Rode zone: zone waarin, behoudens afwijking, elke gebruiker van een parkeerplaats onderworpen is aan de betaling
van de parkeerretributie
bedoeld in artikel 4 §1 1° a) en in voorkomend geval in artikel 4 §1 6°/.
Alleen de kaarten voor personen met een handicap worden er als afwijking aanvaard. Geen enkel ander type van
gemeentelijke parkeerkaart wordt er toegelaten.

- Oranje zone: zone waarin, behoudens afwijking, elke gebruiker van een parkeerplaats onderworpen is aan de betaling
van de parkeerretributie
bedoeld in artikel 4 §1 1°/ b) en in voorkomend geval in artikel 4 §1 6°/.
Alleen de kaarten voor personen met een handicap en de bewonerskaart toegekend voor deze sector worden er
toegelaten.

- Groene zone: zone waarin, behoudens afwijking, elke gebruiker van een parkeerplaats onderworpen is aan de betaling
van de parkeerretributie
bedoeld in artikel 4 §1 1°/ c) en in voorkomend geval in artikel 4 §1 6°/.
Alle types van gemeentelijke parkeerkaarten worden er als afwijking toegelaten evenals de kaart voor personen met een
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handicap.

TITEL I: Bepalingen betreffende betalende parkeerplaatsen, parkeerplaatsen van korte en lange duur, parkeerplaatsen
waarop de blauwe zone reglementering van toepassing is en parkeerplaatsen voorbehouden aan één of meerdere types
van gemeentelijke parkeerkaarten op het grondgebied van de Stad Brussel.
___________________________________________________________________________________________________________________

Artikel 3 :
---------------
Op de gemeente - en gewestwegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel wordt het parkeren geregeld en
onderverdeeld op volgende wijze:
- Betalend parkeren voor voertuigen, uitgezonderd bussen
- Parkeren van korte en lange duur
- Parkeren in een blauwe zone of op plaatsen van de
openbare weg met blauwe zone reglementering

- Parkeren op plaatsen voorbehouden voor bewoners
- Parkeren op plaatsen voorbehouden voor autodelen
- Betalend parkeren op plaatsen voorbehouden voor bussen

De vergoeding voor het parkeren op de openbare weg, is van toepassing in de gereglementeerde zones van 9h tot 13h30
en van 13h30 tot 18h.

Dit uurrooster kan evenwel verlengd worden in bepaalde straten of bepaalde wijken, als de omstandigheden het
rechtvaardigen in het kader van avondlijke sportieve, culturele evenementen en organisaties.

Artikel 4 : Betalend parkeren (uitgezonderd voor bussen)
-------------------------------------------------------------------------

§ 1 Op plaatsen voorzien van parkeerautomaten 1°/ Het parkeren geschiedt op de wijze en onder de voorwaarden die
op de toestellen zijn vermeld.

In de 3 zones, is het eerste kwartier gratis.

a) In de rode zone :
is de parkeertijd beperkt tot maximum 2 uur en de retributie bedraagt :
Duur : Prijs :
0u15 0,00 €
0u30 0,50 €
vervolgens 0,75 € per 15 minuten
0u45 1,25 €
1u00 2,00 €
1u30 3,50 €
2u00 5,00 €

Deze gebruikswijze wordt op de parkeerautomaten vermeld als « Tarief 2 ».

b) In de oranje zone :
is de parkeertijd beperkt tot maximum 2 uur en de retributie bedraagt
Duur : Prijs :
0u15 0,00 €
0u30 0,50 €
vervolgens 0,20 € per 6 minuten
1u00 1,50 €
vervolgens 0,25 € gedurende het tweede uur
1u30 2,75 €
2u00 4,00 €

Deze gebruikswijze wordt op de parkeerautomaten vermeld als « Tarief 2 ».

c) In de groene zone :
is de parkeertijd beperkt tot maximum 3 uur en de retributie bedraagt
Duur: Prijs :
0u15 0,00 €
0u30 0,50 €
vervolgens 0,20 € per 6 minuten
1u00 1,50 €
vervolgens 0,25 € gedurende het tweede uur
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1u30 2,75 €
2u00 4,00 €
vervolgens 0,30 € per 6 minuten gedurende het derde uur
2u30 5,50 €
3u00 7,00 €

Deze gebruikswijze wordt op de parkeerautomaten vermeld als « Tarief 2 ».

2°/ Het betalend parkeren is ook van toepassing op 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 « Tarief 2» is op voorhand verschuldigd vanaf het ogenblik dat het voertuig geparkeerd is en wordt
betaald door het inbrengen van geldstukken in het toestel of door het gebruik van debet - en kredietkaarten, zoals
weergegeven op het toestel.
De gebruiker wordt er attent op gemaakt dat de configuratie van de parkeerautomaten niet toelaat wisselgeld te
bekomen.
Zo de kaartlezer niet aanwendbaar is, is de weggebruiker niet vrijgesteld van betaling met muntstukken.
De betaling van de retributie geeft recht op een ononderbroken parkeertijd, waarvan de duur overeenstemt met het
betaald bedrag.

4°/ Is de parkeerautomaat buiten gebruik, dan moet de parkeerschijf worden gebruikt volgens de nadere regels van 27.1
van de wegcode.
De gebruiker zal de gevolgen dragen die kunnen voortvloeien uit het onregelmatig gebruik van, of de beschadigingen
toegebracht aan, de
automaten.

5°/ Het parkeerticket afgeleverd door de parkeerautomaat is het enige document dat duidelijk zichtbaar en leesbaar in
zijn geheel op de binnenkant van de voorruit moet worden gelegd.Zo dit niet het geval is, wordt elke betwisting
verworpen.

6°/ Wanneer de controle agent vaststelt dat er geen ticket, genomen aan een parkeerautomaat in de nabije omgeving,
werd aangebracht
op de manier beschreven in 5°/ of dat de parkeertijd van het ticket, afgeleverd onder toepassing van « Tarief 2 »,
verstreken is, wordt de
optie van de keuze voor “ tarief 1” behouden en een notificatie op het voertuig geplaatst.
Deze gebruikswijze wordt op de parkeerautomaten vermeld als « tarief 1» namelijk een retributie van 25,00 € voor het
parkeren gedurende een parkeertijd van 9 u tot 13u30 (periode A) en een tweede parkeertijd van 13u30 tot 18 u
(periode B).
Zo eerst gekozen werd voor “tarief 2” en de parkeertijd toegekend door deze retributie wordt overschreden kunnen de al
betaalde bedragen niet
in mindering gebracht worden wanneer men wordt verzocht «tarief 1 » te betalen.

7°/ Betaling is niet verschuldigd op zondag noch op een wettelijke feestdag die in het hele land geldt, tenzij anders
vermeld op de parkeerautomaat.

8°/ De voertuigen, gebruikt door personen met een handicap, kunnen gratis parkeren en zonder tijdsbeperking op
plaatsen voorzien van parkeerautomaten, zo de specifieke kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van de wegcode werd
aangebracht aan de voorzijde van het voertuig op zodanige wijze dat haar voorzijde duidelijk zichtbaar is voor controle.

§ 2 Parkeren op betalende parkeerplaatsen, niet voorzien van parkeerautomaten,
geeft aanleiding tot het betalen van een retributie van 75,00 €( tarief 4) , zo de modaliteiten en voorwaarden die ter
plaatse ter kennis worden gebracht van de betrokkenen niet worden nagekomen.

Artikel 5: Parkeren van korte en lange duur.
---------------------------------------------------------
De tijd om te parkeren kan naargelang de noodzaak
- beperkt worden tot 15 minuten
- verlengd worden volgens de modaliteiten en voorwaarden die ter plaatse ter kennis worden gebracht van de
betrokkenen.
In geval van niet nakoming van de specifieke wegsignalisatie is een retributie van 40,00 € verschuldigd.

Artikel 6: Parkeren in een blauwe zone of op plaatsen van de openbare weg waar de blauwe zone reglementering van
toepassing is.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De gratis parkeertijd in een blauwe zone of op een openbare weg waar de blauwe zone reglementering van toepassing
is, is beperkt tot maximum
twee uur tussen 9 en 18 uur, van maandag tot zaterdag inbegrepen, behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn
aangebracht op de signalisatie.
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De parkeerschijf is verplicht en het gebruik ervan bepaald in artikel 27 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg (K.B. 01.12.1975) en dient overeen te stemmen met het model bijgevoegd aan het
M.B. van 14.05.2002.

Wanneer de controle agent de afwezigheid of het onjuist gebruik van de parkeerschijf vaststelt of dat de gratis
toegestane parkeerduur is
overschreden of dat het gebruikte model niet overeenstemt met het model bepaald door de Minister van Verkeerswezen,
wordt een dagretributie
van 40,00 € « Tarief 3 » gevorderd.
De voertuigen, gebruikt door personen met een handicap, kunnen op deze plaatsen parkeren zonder tijdsbeperking, zo
de specifieke kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van de wegcode werd aangebracht op de binnenkant van de voorruit en op
zodanige wijze dat haar voorzijde duidelijk zichtbaar is voor controle.

Artikel 7: Plaatsen voorbehouden voor bewoners
--------------------------------------------------------------

Op alle plaatsen voorbehouden voor bewoners evenals in de bewonerszones moet de kentekenplaat van het voertuig dat
daar geparkeerd is gecodeerd zijn in de “ databank van voertuigen” van de Stad Brussel.

Deze registratie maakt de virtuele parkeerkaart uit van het type A of “ bewonerskaart”.

Zo geen kaart van type A voor dit voertuig gecodeerd is of wanneer haar geldigheid is verlopen of gebruikt wordt voor
een sector waarvoor ze niet geldig is, is een retributie van 40,00 € “ Tarief 3” verschuldigd.

Artikel 8: Parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen
--------------------------------------------------------------------
Op alle plaatsen voorbehouden voor “autodelen ” moet de kentekenplaat van het voertuig dat daar geparkeerd is
gecodeerd zijn in de databank van voertuigen bij de Stad Brussel.

Deze registratie maakt de virtuele parkeerkaart uit van het type D of “autodelen”.

Zo geen kaart van type D gecodeerd is of wanneer haar geldigheid verlopen is, is een retributie van 40,00 € ”Tarief 3”
verschuldigd.

Artikel 9 : Parkeerplaatsen voorbehouden voor bussen
---------------------------------------------------------------------

Het parkeerbeleid is verschillend naargelang de ligging van de parkeerplaatsen en wordt toegepast volgens de
modaliteiten die op de automaten en de signalisatie worden weergegeven.

1/ Betalend parkeren van korte duur :
De parkeertijd is beperkt tot maximum 30 minuten.
De retributie bedraagt 10,00 € voor deze periode van 30 minuten ( tarief 2).
In geval geen ticket werd genomen of wanneer de toegestane
tijd werd overschreden, wordt de betaling van een retributie
van 75,00 € gevorderd (tarief 4).

2/ Betalend parkeren van middellange duur :
De parkeertijd is beperkt tot maximum 5 uur.
De retributie bedraagt 40,00 € voor deze periode van 5 uur (tarief 2).
In geval geen ticket werd genomen of wanneer de toegestane tijd werd overschreden, wordt de betaling van een
retributie van 75,00 € gevorderd ( tarief 4).

3/ Parkeren van lange duur :
Parkeergelegenheid wordt voorzien op welbepaalde plaatsen waar bussen gratis kunnen stationneren.

De schikkingen van artikel 4 §1 3°/ tot 7°/ van het huidig reglement zijn van toepassing voor het parkeren van
bussen.De gebruikswijze die overeenkomt met “ tarief 1” wordt vervangen voor de bussen door de gebruikswijze van “
tarief 4” (een retributie van 75,00 € in plaats van 25,00 € en parkeertijden die verschillend zijn.- zie artikel 9 1/ 2/en 3/).
Te herinnering: De bedragen betaald via “ tarief 2” kunnen niet in mindering gebracht worden wanneer het “tarief 4”
verschuldigd is.

Artikel 10:
----------------------
Het hierboven beschreven gereglementeerd parkeren geeft recht op parkeren, maar niet op één of ander toezicht. Het
gemeentebestuur kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van het
voertuig.

Ref. Farde e-Vergaderingen : 1791910

-6-02/07/2013 10:51



Artikel 11:
--------------------
In geval één van de bepalingen, waarvan sprake in dit reglement, niet wordt nageleefd, zal een notificatie geplaatst
worden op de voorruit of, als er geen
voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, door een controle agent van de Stad Brussel.

Een termijn van maximum 5 werkdagen wordt voorzien om de notificatie te betalen.
Bij gebrek aan volledige betaling van de retributie binnenin de vooropgestelde tijd zal een eerste aanmaning worden
opgestuurd.
Zo een tweede aanmaning noodzakelijk blijkt, zullen 15,00 € administratieve kosten worden gevorderd.
Vervolgens, nog steeds in geval van niet betaling, zal het dossier worden toevertrouwd aan een deurwaarder voor
inning.
De gerechtsdeurwaarder zet de invordering verder volgens de regels van het gemeen recht door middel van een
doorgedreven minnelijke invordering met als doel de invordering via gerechtelijke weg te vermijden.
Bij niet-betaling na de minnelijke pogingen ondernomen door de gerechtsdeurwaarder, zal deze laatste de invordering
gerechtelijk voortzetten.

De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering van de verschuldigde bedragen vallen ten
laste van de debiteur van de retributie en zullen toegevoegd worden aan het initieel verschuldigd bedrag ( bedrag van de
retributie en administratieve kosten).Deze kosten, rechten en uitschotten worden berekend in overeenstemming met 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 toelagen.

In geval van niet betaling van de retributie door de bestuurder, is de titularis op wiens naam het motorvoertuig is
ingeschreven solidair verantwoordelijk.

TITEL II: Bepalingen betreffende de gemeentelijke parkeerkaarten:
__________________________________________________________

Artikel 12 : De volgende gemeentelijke parkeerkaarten kunnen op aanvraag worden uitgereikt door het
gemeentebestuur:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gemeentelijke parkeerkaart type A of “ bewonerskaart”
- Gemeentelijke parkeerkaart type B
- Gemeentelijke parkeerkaart type C
- Gemeentelijke parkeerkaart type D of “ autodelen”
- Gemeentelijke parkeerkaart type E
- Gemeentelijke parkeerkaart type F
- Gemeentelijke parkeerkaart type G

Artikel 13 :
-----------------
§1 Algemene modaliteiten

1°/ De gemeentelijke parkeerkaart is vervangen door een elektronisch toezichtsysteem op basis van het kenteken van
het voertuig.

Per uitzondering aan wat voorafgaat, worden gemeentelijke parkeerkaarten van het type vignet aanvaard in de straten
vermeld in een overeenkomst gesloten tussen de Stad Brussel en één of meerdere aangrenzende gemeenten.

Zo een vignet wordt gebruikt, moet deze op zulke wijze worden geplaatst op de binnenkant van de voorruit dat zij
leesbaar is in haar geheel zodat de controle agent alle gegevens kan nagaan. Zo dit niet het geval is, heeft de kaart geen
enkele waarde en is de notificatie verschuldigd.

2°/ Zolang de gemeentelijke parkeerkaart niet werd toegekend, kan de weggebruiker geen enkel recht inroepen dat aan
deze kaart wordt verbonden.

3°/ De kaarten toegekend bij een eerste aanvraag of deze waarvan de vernieuwing wordt gevraagd na verloop van hun
geldigheid zijn slechts effectief de dag volgend op hun registratie.

4°/ Het gemeentebestuur herinnert de titularissen niet aan de nakende vervaltijd van de geldigheid van hun kaart.
Zij zullen zich niet kunnen keren tegen de gemeentelijke overheid in geval van vergetelheid.

Elke aanvraag tot vernieuwing kan ten vroegste 30 werkdagen vóór de vervaltijd van de vorige kaart ingediend worden
bij het gemeentebestuur.

5°/ Wanneer het gemeentebestuur een maatregel vaststelt die tot gevolg heeft dat de parkeerkaart ongeldig wordt, zal de
registratie van de titularis worden gewist binnen de 8 dagen na kennisgeving van de maatregel.
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In geval van vervalsing, wordt het onmogelijk in de toekomst nog een kaart te bekomen en wordt een klacht ingediend
bij het bevoegde parket.

6°/ De gemeentelijke parkeerkaart is uitsluitend geldig voor de nummerplaat en de sector(en) toegewezen bij de
registratie.

De wijziging van de nummerplaat gedurende de geldigheid van de kaart, gebeurt slechts na onderzoek van de
bijzondere omstandigheden die deze verandering rechtvaardigen.
Hiervoor wordt een retributie van 10,00 € gevraagd.

7°/ De gemeentelijke parkeerkaart zal maar worden toegewezen na een eenmalige betaling van het volledig bedrag.
Er wordt geen enkele terugbetaling gedaan.

8°/ Het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaart geeft een welbepaald recht – naargelang de kaart - op parkeren, maar
ontslaat de weggebruiker nooit van de naleving van de wegcode.Dit recht op parkeren bestaat slechts in de mate van de
beschikbaarheid van plaatsen.

9°/ In het kader van een optimale coördinatie en een rationeel beheer, kunnen de parkeerkaarten van andere gemeenten
erkend worden op het grondgebied van de Stad Brussel.

10/ Vermits er een wijziging is in de indeling van de sectoren, blijven de toegekende straten volgens de oude kaart
behouden tot op het ogenblik van de vernieuwing van de kaart.

§ 2 Modaliteiten volgens het type kaart

1°/ Gemeentelijke parkeerkaart – type A of “ Bewonerskaart”:

a) Bewonerskaart
De gemeentelijke parkeerkaart van het type A kan enkel toegekend worden aan fysische personen die hun
hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de Stad Brussel, de zone of straat vermeld op de kaart en ingeschreven in
haar bevolkingsregisters.

Indien de aanvrager vrijgesteld is van inschrijving worden attesten aanvaard afgeleverd door de Federale openbare
Dienst Binnenlandse Zaken, Vreemdelingendienst; FOD Buitenlandse Zaken, de dienst Protocol of een Ambassade of
Consulaat, werkgever van de aanvrager.

Elke persoon die in België verblijft en die over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, moet dit
laten inschrijven in België uitgezonderd in de 5 gevallen opgesomd in artikel 3 van het koninklijk besluit van 20 juli
2001.
Hij kan beschikken over een tijdelijke bewonerskaart voor een duur van maximaal 3 maand vanaf zijn aanvraag tot
inschrijving in de registers van de bevolking van de Stad.

De aanvrager moet volgende documenten voorleggen:
- het inschrijvingsbewijs van het voertuig bij de DIV.
- het bewijs dat het voertuig is ingeschreven op zijn naam of dat hij er bestendig over beschikt, zo hij niet de eigenaar
van het voertuig is :
- voor een leasingvoertuig: het bewijs leveren van deze leasing waarbij de naam van de aanvrager uitdrukkelijk is
vermeld.
- voor een firmawagen: een attest van de firma dat de aanvrager er de enige gebruiker van is.
- voor een voertuig van een privé - persoon, moet de aanvrager verplicht een kopie voorleggen van de verzekeringspolis
die vermeldt dat de
aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is.
- de identiteitskaart van de aanvrager of een volmacht met de identiteitskaart van de aanvrager als deze niet zelf naar het
loket komt.
Er bestaat geen specifiek model voor een volmacht.Deze moet de naam en voornaam van de persoon bevatten die in de
plaats komt van de aanvrager
evenals de vermelding van het aangevraagde document ( hier een bewonerskaart).
De kopie van de identiteitskaart van de aanvrager moet goed leesbaar zijn.

Elk gezin gedomicilieerd in de Stad Brussel kan 2 bewonerskaarten aanvragen.

De eerste bewonerskaart is geldig voor één jaar en kost 10,00 €.
De tweede kaart, eveneens geldig voor één jaar, wordt toegekend aan het tarief van 100,00 €.

De houders van een bewonerskaart mogen enkel stationneren binnen de grenzen van de hun toegewezen sector.

Deze kaart mag niet gebruikt worden op plaatsen voorbehouden voor “ autodelen”, noch in een rode zone noch op
plaatsen waar een bijzondere signalisatie van toepassing is en waar geen uitzondering wordt voorzien voor dit type van
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gemeentelijke parkeerkaart.

Elke inwoner van de Stad Brussel, al in het bezit van een bewonerskaart voor zijn voertuig, kan gratis een tijdelijke
kaart aanvragen voor het geval dit voertuig dient te worden vervangen.
De duur van de geldigheid wordt toegekend in functie van de nodige tijd van vervanging - aangetoond door een
document - van het basisvoertuig en zal
nooit de geldigheid van de oorspronkelijke kaart mogen overtreffen.

B/ Tijdelijke bewonerskaart

Zij wordt toegekend aan

- een bewoner die enkel voor een bepaalde periode over parkeermogelijkheid moet kunnen beschikken ( bijvoorbeeld
een bewoner
die normaal geen voertuig heeft, maar nu tijdelijk een wagen huurt of leent).

Vereiste bewijzen:
* gehuurd voertuig: huurcontract.
* geleend voertuig: afschrift van identiteitskaart van en verklaring vanwege uitlener.

- een autobestuurder die over een tweede verblijfplaats beschikt in de Stad Brussel.
Een huurcontract of bewijs van betaling van de belasting op “ tweede verblijfplaats” is onontbeerlijk.

- een occasionele bezoeker – vaklui vanzelfsprekend uitgesloten- van een fysisch persoon gedomicilieerd in de stad
Brussel.
( in het geval van een familiebezoek bijvoorbeeld).

Zij is enkel geldig in de sector waarin de persoon die ze aanvraagt is gedomicilieerd of waarin de tweede verblijfplaats
zich bevindt en kan
bekomen worden mits betaling van 3,00 € per dag of 21,00 € per week en voor een gecumuleerd maximum van 63
dagen.

Deze kaart mag niet gebruikt worden op plaatsen voorbehouden voor “ autodelen”, noch in een rode zone noch op
plaatsen waar een bijzondere signalisatie van toepassing is en waar geen uitzondering wordt voorzien voor dit type van
gemeentelijke parkeerkaart.

Het aantal kaarten wordt nagegaan per gezin en omvat zowel de bewonerskaarten als de tijdelijke bewonerskaarten.
Er kan dus geen tijdelijke bewonerskaart worden toegekend zo het gezin reeds over het maximaal aantal
bewonerskaarten beschikt.

2°/ Gemeentelijke parkeerkaart – type B :
De gemeentelijke parkeerkaart van het type B is speciaal voorzien voor

a) bedrijven en zelfstandigen

Zij is één jaar geldig en kost 375,00 €.

Zo het bedrijf meer dan 100 personen tewerkstelt, moet de aanvraag vergezeld zijn van een verplaatsingsplan.

De houders van deze kaart van type B a) mogen hun voertuig uitsluitend parkeren binnenin de grenzen van de sector die
zij hebben aangevraagd.

Om sector 1 te bekomen, die het recht geeft om in het geheel van de Vijfhoek te parkeren, dienen de aanvragers het
bijkomend bewijs te leveren dat het centrum van hun activiteiten daar plaats heeft .

Deze kaart mag niet gebruikt worden op plaatsen voorbehouden Voor “ bewoners “ en “ autodelen”, noch in een rode of
oranje Zone noch op plaatsen waar een bijzondere signalisatie van toepassing is en waar geen uitzondering wordt
voorzien voor dit type van gemeentelijke parkeerkaart.

b) erkende onderwijsinstellingen en publieke kinderdagverblijven.

Zij is één jaar geldig en kost 200,00 €

Zo er méér dan 50 personen in dienst zijn, moet de aanvraag vergezeld zijn van een verplaatsingsplan.

De houders van deze kaart van type B b) mogen hun voertuig parkeren in de sector die zij vrij gekozen hebben.
Zo de aanvrager het bewijs levert dat hij/zij les geeft in instellingen gelegen in verschillende sectoren kan hij/zij een
kaart bekomen voor deze sectoren waarin deze instellingen zich bevinden.
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Deze kaart mag niet gebruikt worden op plaatsen voorbehouden voor “ bewoners “ en “ autodelen”, noch in een rode of
oranje zone noch op plaatsen waar een bijzondere signalisatie van toepassing is en waar geen uitzondering wordt
voorzien voor dit type van gemeentelijke parkeerkaart.

c) de inwoners van de Stad Brussel.

Zij hebben recht op één kaart “ inwoner” per gezin en de prijs bedraagt 200,00 €.

Zij kan gecumuleerd worden met de twee bewonerskaarten.

Deze kaart is geldig voor één sector naar keuze. Om sector 1 te bekomen, die het recht geeft om in het geheel van de
Vijfhoek te parkeren, dienen de aanvragers het bijkomend bewijs te leveren dat het centrum van hun activiteiten daar
plaats heeft .

Deze kaart mag niet gebruikt worden op plaatsen voorbehouden voor “ bewoners “ en “ autodelen”, noch in een rode of
oranje zone noch op plaatsen waar een bijzondere signalisatie van toepassing is en waar geen uitzondering wordt
voorzien voor dit type van gemeentelijke parkeerkaart.

Deze kaart mag niet gebruikt worden op plaatsen voorbehouden voor“ bewoners “ en “ autodelen”, noch in een rode of
oranje zone noch op plaatsen waar een bijzondere signalisatie van toepassing is en waar geen uitzondering wordt
voorzien voor dit type van gemeentelijke parkeerkaart.

d) Het ziekenhuispersoneel:

Geldig voor één jaar en voor de sector waar het ziekenhuis gelegen is.

Zij kost 200,00 €.

Zo er méér dan 50 personen in dienst zijn, moet de aanvraag vergezeld zijn van een verplaatsingsplan.

Deze kaart mag niet gebruikt worden op plaatsen voorbehouden voor “ bewoners “ en “ autodelen”, noch in een rode of
oranje zone
noch op plaatsen waar een bijzondere signalisatie van toepassing is en waar geen uitzondering wordt voorzien voor dit
type van gemeentelijke
parkeerkaart.

3°/ Gemeentelijke parkeerkaart – type C

De gemeentelijke parkeerkaart van het type C is voorzien voor medische en paramedische zorgverleners aan huis en die
over een RIRIV -nr beschikken.

Voor de lijst van paramedische beroepen, zie het KB van 2/07/2009
"Artikel 1. Worden aangeduid als paramedische beroepen die betrekking hebben op handelingen of prestaties bedoeld
bij artikel 22 van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen, de verrichtingen van de volgende technieken :
1° apothekers-assistentie;
2° audiologie;
3° bandage, orthese en prothese;
4° diëtetiek;
5° ergotherapie;
6° laboratorium en biotechnologie, en menselijke erfelijkheidstechniek;
7° logopedie;
8° orthoptie;
9° podologie;
10° medische beeldvorming.
11° vervoer van patiënten, met uitsluiting van het vervoer van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli
1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening."

Zij is geldig op het hele grondgebied van de Stad Brussel, maar mag niet worden gebruikt op een parkeerplaats
voorbehouden voor “ bewoners” noch op plaatsen waar een speciale signalisatie van toepassing is en waar geen
uitzondering wordt voorzien voor dit type van gemeentelijke parkeerkaart.

Zij is geldig gedurende één jaar en kost 200,00 €.
De kaart dient steeds gelijktijdig te worden voorgelegd samen met een parkeerschijf die de parkeertijd beperkt tot
maximum 1 uur.

Het gebruik van deze kaart gaat gepaard met de strikte verplichting
- een kaartje met het opschrift “ interventie bezig”
- een parkeerschijf met een maximale toegelaten tijd van 1 uur
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duidelijk zichtbaar achter de voorruit te plaatsen.

4°/ Gemeentelijke parkeerkaart - type D of “ autodelen”

De gemeentelijke parkeerkaart van het type D is specifiek bestemd voor uitbaters van motorvoertuigen, aangewend
voor “ autodelen ” en erkend door een publieke overheid, zoals beschreven in artikel 2 definities “ autodelen”.

Deze kaarten worden uitsluitend toegekend aan wagens waarvan de vereniging voor autodelen zich bevindt op het
grondgebied van de Stad Brussel.

De aanvrager moet een onweerlegbaar bewijs leveren te behoren tot de hierboven gemelde categorie.

Zij is geldig voor 2 jaar en is gratis.

De titularissen van deze kaart kunnen parkeren op het hele grondgebied van de Stad Brussel, uitgezonderd op
parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners, in een rode of oranje zone of op plaatsen waar een speciale signalisatie
van toepassing is en waar geen uitzondering wordt
voorzien voor dit van gemeentelijke parkeerkaart.

5°/ Gemeentelijke parkeerkaart – type E

De gemeentelijke parkeerkaart van het type E is specifiek bestemd voor de bewoner van de Stad Brussel die ze
aanvraagt en die een persoon is met een handicap of ouder dan 65 jaar en die zelf niet over een bewonerskaart beschikt.

Deze kaart laat de bezoeker van de bewoner toe één vastgestelde dag per week te stationneren in zijn sector en dit
gedurende een periode van één jaar.

De retributie hiervoor bedraagt 10,00 €.

Deze kaart mag niet gebruikt worden op plaatsen voorbehouden voor “ autodelen”, noch in een rode zone noch op
plaatsen waar een bijzondere signalisatie van toepassing is en waar geen uitzondering wordt voorzien voor dit type van
gemeentelijke parkeerkaart.

6°/ Gemeentelijke parkeerkaart - type F

Deze kaart is specifiek bestemd voor de gebruikers van dienstvoertuigen ingeschreven op naam van en /of in opdracht
van de Stad Brussel.

Zij is geldig voor één jaar.

Het voertuig dat als dusdanig is geregistreerd in de gegevens van de Stad Brussel mag parkeren op haar volledig
grondgebied, uitgezonderd op plaatsen voorbehouden voor bewoners en "autodelen”, in een rode zone of op plaatsen
waar een bijzondere signalisatie van toepassing is en waar geen uitzondering
wordt voorzien voor dit type van gemeentelijke parkeerkaart.

7°/ Gemeentelijke parkeerkaart – type G

De gemeentelijke parkeerkaart van het type G is specifiek bestemd voor een niet bewoner, die eigenaar of huurder is
van een privé garage die minstens 7 dagen ontoegankelijk is omwille van evenementen of werken waarvoor de Stad
haar toestemming heeft gegeven.

Gedurende de tijd van ontoegankelijkheid is zij geldig in alle zones van de sector waarin de garage gelegen is.

De retributie bedraagt 10,00 €.

8° / Overgangsregime:

De gemeentelijke parkeerkaarten van het type A en B onder vorm van papier worden aanvaard tot het verstrijken van
hun geldigheid.

Voor wat de reeds bestaande speciale kaarten betreft:
- Elke bewonerskaart die werd aangekocht terwijl de gereglementeerde zone werd geschorst of afgeschaft, zal kunnen
worden verlengd of terugbetaald.
- inwonerskaart : elke kaart die maximum één jaar voor het inwerkingtreden van het nieuw reglement werd aangekocht,
kan terugbetaald worden in
verhouding met de periode waarbinnen ze gebruikt werd.
- Ondernemers- en kaarten voor zelfstandigen: in de mate dat de prijs van deze kaarten gehalveerd wordt, kunnen zij, op
het einde van hun vervaldag,
verlengd worden met één jaar zonder bijkomende kost.
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TITEL III
__________

Artikel 14 :
--------------
Dit reglement zal in voege treden de vijfde dag volgend op de dag van publicatie.

Aldus beraadslaagd in zitting van 29/04/2013

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Premier Echevin-Président,
De Eerste Schepen-Voorzitter,
Alain Courtois (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Freddy Thielemans (s)

Bijlagen:

lijst paramedische beroepen
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