
                                                      Gemeente Anderlecht

                      Reglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg

Artikel 1: Grondslag

Vanaf 1 september 2016 wordt ten bate van de gemeente Anderlecht voor een termijn
verstrijkend op 30 juni 2021 een retributie geheven met betrekking tot het parkeren op de
openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg van een motorvoertuig op
de plaatsen en tijdstippen waarop het toegelaten is te parkeren:

        •      middels het regelmatig gebruik van parkeertellers of -meters overeenkomstig het
               algemeen politiereglement op het wegverkeer (kb van 1 december 1975) of van elke
               andere toegelaten betaalwijze. De parkeerduur is beperkt overeenkomstig de
               gebruiksmodaliteiten vermeld op deze toestellen.

        •       middels het regelmatig gebruik van de parkeerschijf in een blauwe zone
               overeenkomstig het algemeen politiereglement op het wegverkeer (kb van 1
               december 1975). De parkeerduur is beperkt overeenkomstig tijdsduur vermeld op de
                additionele verkeersborden.

        •       middels de naleving van de toegelaten parkeerduur voor parkeerplaatsen aangeduid
                met een E9-verkeersbord, aangevuld met een bijkomend bord waarop de toegestane
                parkeerduur is vermeld.

Artikel 2: Definities

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:

        •        openbare weg: elke weg op het land open voor het verkeer en toegankelijk voor alle
                gebruikers (gemeentelijke of gewestelijke wegen, voetpaden of bermen, net als
                gelijkgestelde plaatsen zoals parkings op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4
                §2 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
                ambulante en kermisactiviteiten). De openbare weg is opgedeeld in parkeerzones
                (rood en groen, vermeld op de parkeermeter, blauw) en in sectoren, vermeld in het
                gemeentelijk parkeerplan.

          •          parkeren: stopzetten van een voertuig langer dan de tijd nodig voor het in- of
                 uitstappen van personen of het in- of uitladen van voorwerpen.

          •          de retributie verschuldigde gebruiker : de bestuurder van het voertuig of, indien deze
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                niet geïdentificeerd kan worden, de titularis van het inschrijvingsbewijs of de laatste
                bekende eigenaar van het motorvoertuig, net als de personen die zich ten overstaan
                van de gebruiker dienen te verantwoorden.

Artikel 3: Uurrooster

De parkeerduur is beperkt overeenkomstig de gebruiksmodaliteiten vermeld op de
parkeermeters in groene en rode zones of de verkeersborden in blauwe zones en
parkeerplaatsen met beperkte duur

De belasting voor het parkeren op de openbare weg is niet verschuldigd op wettelijke
feestdagen.

Artikel 4: Tarieven en toegelaten parkeerduur

           a) Forfaitair tarief

De gebruiker kan steeds kiezen voor onderstaand forfaitair systeem, binnen de grenzen van
de toegestane uren:

§ 1. Voor rode, groene en blauwe zones:
           25 € in de voormiddag (van 9u tot 13u30);
           25 € in de namiddag (van 13u30 tot 18u);
           60 € 's avonds (van 18u tot 24u) van maandag tot zaterdag in de zone Astrid
           60 € zondag tussen 12u en 24u in de zone Astrid

§ 2. Voor parkeerplaatsen waar de parkeerduur beperkt is tot 5, 10 of 15 minuten:
           25 € per aangevat uur na de parkeerduur toegelaten door het aanvullend
           verkeersbord ;
           60 € 's avonds (van 18u tot 24u) van maandag tot zaterdag in de zone Astrid;
           60 € zondag tussen 12u en 24u in de zone Astrid.

b) Uurtarief

In de rode zone:
            • De maximale parkeerduur is beperkt tot 2 uur, aan het tarief van 1 € voor het 1ste uur
              en 2 € voor het 2de uur.
            • Indien de gebruiker echter slechts 15 minuten wenst te parkeren, kan dit gratis
              gebeuren met een ticket dat de parkeermeter hiervoor beschikbaar stelt. Hij mag
              geen gebruik maken van opeenvolgende gratis tickets voor dezelfde parkeerplaats.
            • Enkel houders van een gehandicaptenkaart worden vrijgesteld van het gebruik van
             de parkeermeter in een rode zone.

In de groene zone:
            • De maximale parkeerduur bedraagt 4u30 aan het tarief van 1 € / uur.
            • Indien de gebruiker echter slechts 15 minuten wenst te parkeren, kan dit gratis
             gebeuren met een ticket dat de parkeermeter hiervoor beschikbaar stelt. Hij mag
              geen gebruik maken van opeenvolgende gratis tickets voor dezelfde parkeerplaats.
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c) Bijzonder tarief – zone Astrid

In de rode en groene zone rond het Astridpark en overeenkomstig de modaliteiten vermeld
op de betrokken parkeermeters, wordt de betalende parkeerduur verlengd van 18u tot 24u
van maandag tot zaterdag en zondag tussen 12u en 24u aan het uurtarief van 5 € per uur.

In de blauwe zone rond het Astridpark is parkeren gratis van maandag tot zondag tussen
18u en 24u voor een maximumduur van 1u, overeenkomstig de verkeersborden en wanneer
de gebruiker achter de voorruit van zijn voertuig een parkeerschijf plaatst waarop het uur van
aankomst is aangegeven, overeenkomstig artikel 27.1.1. van het kb van 1 december 1975

d)  Beperkt parkeren in de tijd

§ 1: In blauwe zones, afgebakend door een E9-verkeersbord, aangevuld met een bijkomend
bord waarop de toegelaten parkeerduur vermeld is, is het parkeren gratis voor zover men de
duur aangegeven op het bord niet overschrijdt en de gebruiker achter de voorruit van zijn
voertuig een parkeerschijf heeft geplaatst, waarop het uur van aankomst is aangegeven,
overeenkomstig artikel 27.1.1. van het kb van 1 december 1975.

§ 2: Op sommige parkeerplaatsen, afgebakend met een E9-verkeersbord aangevuld met een
bijkomend bord waarop de toegelaten parkeerduur vermeld is, kan de parkeerduur beperkt
worden tot 5, 10 of 15 minuten. Parkeren op deze plaatsen is gratis voor zover men de
parkeerduur aangeduid op het verkeersbord niet overschrijdt. Gemeentelijke parkeerkaarten
en -abonnementen laten geen afwijkingen toe op de toegelaten parkeerduur op deze
parkeerplaatsen.
         
            e) Bijkomende tarifering

In volgende gevallen wordt er steeds vanuit gegaan dat de gebruiker van een motorvoertuig
voor betaling van een forfaitair tarief van 25 € of 60 € heeft gekozen:
       • wanneer, op het tijdstip van de controle, het parkeerticket of de parkeerschijf achter
         de voorruit een overschrijding van de toegestane parkeerduur aangeeft, of wanneer
         elk ander betalingsbewijs aangeeft dat de toegelaten parkeerduur overschreden
         werd;
       • indien op het tijdstip van de controle geen geldig of leesbaar parkeerticket of
         parkeerschijf achter de voorruit is geplaatst, of elk ander betalingsbewijs van de
         retributie op het ogenblik van de controle ontbreekt.

Het reeds via de parkeermeter, of op welke andere toegestane betalingswijze dan ook,
betaalde bedrag, wordt niet van het bedrag van de bijkomende tarifering afgetrokken.

Artikel 5: Gemeenschappelijke bepalingen voor parkeerkaarten en -abonnementen

In groene en blauwe zones zijn houders van een parkeerkaart of -abonnement vrijgesteld de
parkeermeter of welk ander betalingsmiddel dan ook te gebruiken, of een parkeerschijf, hun
parkeerkaart of -abonnement achter de voorruit van hun voertuig te plaatsen. De controle
van het parkeren gebeurt op basis van de nummerplaat van het voertuig aan de hand van
een elektronisch controlesysteem.

De aanvrager moet het bewijs leveren dat het voertuig waarvoor de parkeerkaart of het
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abonnement wordt aangevraagd op zijn naam is ingeschreven of dat hij er permanent over
beschikt, middels:
      • een verzekeringsbewijs dat de aanvrager als 1ste bestuurder vermeldt indien het
        voertuig is ingeschreven op naam van een andere persoon;
      • een kopie van het officiële attest van de leasingmaatschappij met vermelding van de
        gegevens van de aanvrager;
• voor buitenlandse inschrijvingen een overeenstemmend officieel document.

De toekenning van de parkeerkaart of het -abonnement stelt de titularis niet vrij om zich met
de inschrijving in orde te stellen.

De titularis die zijn parkeerkaart of -abonnement wenst te verlengen, moet dit ter plaatse
aanvragen bij de parkeercel voor het verstrijken van de geldigheidsduur, met vermelding van
elke wijziging of nieuw element. Indien de aanvraag te laat gebeurt, moet de gebruiker de
parkeermeter gebruiken of zijn parkeerschijf plaatsen in een blauwe zone tijdens de periode
die niet door de kaart gedekt wordt. De kaart of het abonnement wordt nooit stilzwijgend of
retroactief verlengd.
De geldigheid van parkeerkaarten en -abonnementen stopt van rechtswege indien een van
volgende evenementen zich voordoet:

       • wanneer de titularis niet meer tot de doelgroep behoort die het verkrijgen van een
         parkeerkaart of -abonnement rechtvaardigt;
       • wanneer de betrokken nummerplaat wordt verwijderd;
       • wanneer het gemeentebestuur een maatregel neemt die het document ongeldig
         maakt. In dit geval moet de titularis van de bezoekerskaart deze binnen de 8 dagen
         inleveren.

Elke wijziging van het adres, de gezinssamenstelling of de inschrijving van het voertuig moet
binnen de 8 dagen aan het gemeentebestuur gemeld worden. Elk verlies of diefstal van de
chipkaart moet eveneens binnen de 8 dagen gemeld worden.

Het tarief voor het opmaken van een duplicaat bedraagt 20 €.

Geen enkele parkeerkaart of -abonnement kan aanleiding geven tot een terugbetaling bij
teruggave voor het verstrijken van de geldigheidsduur. Uitsluitend de waarborg van de
bezoekerskaart wordt terugbetaald.

Artikel 6: Gemeentelijke parkeerkaarten

a) Bewonerskaart:

§ 1. Elke persoon ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Anderlecht kan
een bewonerskaart verkrijgen per voertuig dat op zijn naam is ingeschreven of voor elk
voertuig waarvan hij het permanente gebruik bewijst. Het aantal is echter beperkt tot 3
kaarten per gezin, zoals gedefinieerd in het bevolkingsregister.

§ 2. De bewonerskaart stelt de gebruikers nooit vrij van het gebruik van parkeermeters in
een rode zone.

§ 3. De bewonerskaart kan worden toegekend aan een voertuig van meer dan 3,5 ton voor
elke inwoner van wie de beroepsactiviteit het nut van dit voertuigtype rechtvaardigt. De
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aanvraag wordt aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

§ 4. De bewonerskaart is geldig in de sector waarin de gebruiker gedomicilieerd is. Op
verzoek van de houder van de kaart, kan de geldigheid van de bewonerskaart uitgebreid
worden tot een tweede sector naar keuze in de gemeente. Indien men geen tweede sector
kiest, is de bewonerskaart geldig in de sector waarin de gebruiker woont en in de sector van
het centrum.
De houder van de bewonerskaart kan de keuze van de tweede sector van zijn kaart wijzigen.
Nochtans wordt slechts een wijziging van de keuze van de tweede geldigheidssector van de
bewonerskaart per jaar aanvaard. De sectoren worden door het gemeentebestuur

gedefinieerd en aan de titularis van de bewonerskaart meegedeeld. De gemeente behoudt
zich het recht voor de sectoren waarin de bewonerskaart geldig is te wijzigen in functie van
de evolutie van de parkeerdruk.

§ 5. Volgend tarief is van kracht:

        • De eerste kaart van eenzelfde gezin is gratis. De kaart is geldig zolang de houder in
        de gemeente is ingeschreven of zolang hij zijn nummerplaat behoudt. Elke wijziging
         van adres, voertuig of nummerplaat moet ter plaatse aan de parkeerdienst gemeld
         worden.
        • De tweede kaart van eenzelfde gezin is één jaar geldig aan de prijs van 50 € per jaar.
        • De derde kaart van eenzelfde gezin is één jaar geldig aan de prijs van 200 € per jaar.

§ 6. Volgende documenten moeten bij het indienen van de aanvraag worden voorgelegd:

      • identiteitskaart;
      • inschrijvingsbewijs van het voertuig;
      • eventueel het verzekeringsbewijs dat aantoont dat de begunstigde de
        hoofdbestuurder van het voertuig is;
      • de ingevulde en ondertekende verklaring.

§7. Wanneer werken door een overheidsinstantie of een concessiehouder worden uitgevoerd
en deze de toegang tot een parkeerplaats buiten de openbare weg onbereikbaar maakt,
kunnen de bewoners die aan de voorwaarden van de §1 beantwoorden gratis één of
meerdere bewonerskaarten krijgen voor het/de voertuig(en) die gewoonlijk op die plaats
geparkeerd zijn. De geldigheid van deze kaarten is beperkt tot de periode waarin de
parkeerplaats buiten de openbare weg ontoegankelijk is en alleen in deze sector.

b) Bezoekerskaart voor betalende parkeerzones:

§ 1. Elke inwoner gedomicilieerd in een groene of rode zone, van wie het gezin niet over een
bewonerskaart beschikt, kan een bezoekerskaart verkrijgen. Het aantal is beperkt tot één
kaart per gezin, zoals gedefinieerd in het bevolkingsregister. De bezoekerskaart geeft, in dit
geval, recht op een quota van 250 gratis parkeeruren per jaar.

§ 2. Elke inwoner gedomicilieerd in een groene of rode zone, van wie het gezin ten minste
over een bewonerskaart beschikt, kan een bezoekerskaart verkrijgen. Het aantal is beperkt
tot één kaart per gezin, zoals gedefinieerd in het bevolkingsregister. De bezoekerskaart
geeft, in dit geval, recht op een quota van 50 gratis parkeeruren per jaar.
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§ 3. De gratis duur van het ticket is beperkt tot 4u30 per dag. Het voertuig van de bezoeker
moet geparkeerd zijn in de buurt van de woonst van de eigenaar van de bezoekerskaart of
bewoner en uitsluitend in de groene zone.

§ 4. De titularis van de kaart wordt, hoofdelijk met de gebruiker, verantwoordelijk gehouden
voor eventueel misbruik, met inbegrip van de retributie wanneer de termijn overschreden
wordt of de gebruiksvoorwaarden niet nageleefd worden.

§ 5. De bezoekerskaart is gratis. Een waarborg van 10 € is echter vereist. Deze wordt bij de
definitieve inlevering van de kaart terugbetaald.

§ 6. Volgende documenten moeten bij het indienen van de aanvraag worden voorgelegd:
    •      identiteitskaart;

    •      de ingevulde en ondertekende verklaring.

c) Bezoekerskaart voor evenementen

§ 1. Elke inwoner gedomicilieerd in een groene, rode of blauwe zone gecontroleerd van 18u
tot 24u van maandag tot zaterdag en zondag tussen 12u en 24u kan een bezoekerskaart
voor evenementen verkrijgen. Deze kaart neemt de vorm aan van biljetten, waarvan het
aantal beperkt is tot 10 per jaar te rekenen vanaf de eerste aanvraag, en per gezin, zoals
gedefinieerd in de bevolkingsregisters. De biljetten kunnen per stuk worden aangekocht (aan
de prijs van 0,50 €), zonder de mogelijkheid om ongebruikte biljetten naar het volgende jaar
over te dragen.
§ 2. Elke inwoner gedomicilieerd in een groene of rode zone gecontroleerd van 18u tot 24u
van maandag tot zaterdag en zondag tussen 12u en 24u kan tegelijk de bezoekerskaart voor
betalende parkeerzones en de bezoekerskaart voor evenementen verkrijgen.

§ 3. Elk biljet laat een voertuig van een bezoeker toe om van 18u tot 24u van maandag tot
zaterdag en zondag tussen 12u en 24u te parkeren, voor een duur van 6u, zonder de
mogelijkheid om deze duur van 6u in twee of verschillende kortere periodes op te splitsen.
Het voertuig van de bezoeker moet in de buurt van de woonplaats van de eigenaar van de
bezoekerskaart in de zone van het Astridpark geparkeerd zijn.

§ 4. Om het biljet te gebruiken, volstaat het om per sms de nummerplaat van het
bezoekende voertuig mee te delen, net als de datum waarop hij in de groene, rode of blauwe
zone wenst te parkeren, volgens de modaliteiten vermeld op het biljet. Deze gegevens
worden automatisch opgenomen in de gegevensbank en stellen de bestuurder van het
voertuig, waarvan de nummerplaat werd doorgegeven, vrij om een parkeerschijf achter de
voorruit van zijn voertuig te plaatsen op de aangegeven datum. Het biljet kan slechts een
maal gebruikt worden.

§ 5. De bezoekerskaart voor evenementen is strikt persoonlijk. Ze mag noch overgedragen,
noch doorverkocht worden aan derden. De titularis van de kaart wordt, hoofdelijk met de
gebruiker, verantwoordelijk gehouden voor eventueel misbruik, met inbegrip van de
ingekohierde retributie wanneer de termijn overschreden wordt of de gebruiksvoorwaarden
niet nageleefd worden. In geval van overdracht van de bezoekerskaart voor evenementen
aan derden, verliest de titularis van deze kaart het voordeel van de bezoekerskaart voor
evenementen.

§ 6. Volgende documenten moeten bij het indienen van de aanvraag worden voorgelegd:
       •     identiteitskaart;
•     de ingevulde en ondertekende verklaring.
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Artikel 7: Abonnementen

           a) Bedrijfsabonnement:

§ 1. Onder de noemer bedrijf vallen zowel rechtspersonen (privaatrechtelijke onderneming,
openbare instelling, vzw) als natuurlijke personen die zelfstandig zijn en die hun activiteit op
het grondgebied van de gemeente uitoefenen.

§ 2. Het bedrijf is verplicht een attest, dat zijn activiteit op het gemeentelijke grondgebied
rechtvaardigt, voor te leggen, net als een lijst van de aangevraagde nummerpla(a)t(en).

§ 3. Het bedrijf dient bij voorkeur een enkele jaarlijkse aanvraag in voor alle vereiste
abonnementen. Het stelt daarna zijn eigen voorwaarden vast voor de verdeling van de
abonnementen aan zijn personeel.

§ 4. Volgend tarief is van kracht:
                        Van het eerste tot het 10de abonnement :
                                   25 €/maand, 70 €/trimester of 250 €/jaar, per kaart.
                        Van het 11de tot het 20ste abonnement :
                                    35 €/maand, 100 €/trimester of 350 €/jaar, per kaart.
                         Meer dan 20 abonnementen:
                                     60 €/maand, 165 €/trimester of 600 €/jaar.

§ 5. Volgende documenten moeten bij het indienen van de aanvraag worden voorgelegd:
een attest dat een activiteit in de gemeente bewijst:

       • de lijst van de betrokken nummerplaten;
       • een kopie van de verzekerings- en inschrijvingsbewijzen van de voertuigen, en
         eventuele bevestiging dat de begunstigde van het abonnement de gebruikelijke
         bestuurder van het voertuig is;
       • een attest met de identiteit van de verantwoordelijke die de abonnementen in
         ontvangst neemt;
       • de ingevulde en ondertekende verklaring.

§ 6. Het bedrijfsabonnement is geldig op het volledige grondgebied van de gemeente,
behalve in rode zones.

b) Schoolabonnement :

§ 1 Het voltallige onderwijzende personeel van een schoolinstelling gelegen op het
gemeentelijke grondgebied en toebehorend aan een netwerk waarvan de overheid de
diploma's erkent komt in aanmerking.

§ 2 De school moet het bewijs leveren dat elke begunstigde van het abonnement tot haar
personeel behoort.

§ 3 De school dient bij voorkeur een enkele jaarlijkse aanvraag in voor alle abonnementen
en legt daarna zijn eigen voorwaarden vast voor de verdeling van de abonnementen aan zijn
personeel
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§ 4 Het abonnement is geldig gedurende een schooljaar (van 20 augustus tot 10 juli).
Volgend tarief is van kracht: 125 € per jaar, 40 € per trimester of 15 € per maand.

§ 5 Volgende documenten moeten bij het indienen van de aanvraag worden voorgelegd:

        • een attest dat bewijst dat de school behoort tot een onderwijsnet waarvan de
          overheid de diploma's erkent;
        • de lijst van de betrokken nummerplaten;
        • een kopie van de verzekerings- en inschrijvingsbewijzen van de voertuigen, en
          eventuele bevestiging dat de begunstigde van het abonnement de gebruikelijke
          bestuurder van het voertuig is;

        • een attest met de identiteit van de verantwoordelijke die de abonnementen in
          ontvangst neemt;
        • de ingevulde en ondertekende verklaring.

§ 6. Het schoolabonnement is geldig is de sector waarin de school gelegen is, met
uitzondering van rode zones.

c) Thuiszorgabonnement:

§ 1. Medisch en paramedisch personeel dat verzorging aan huis verstrekt kan gratis een
thuiszorgabonnement verkrijgen. Met dit abonnement kan de houder gratis in groene zones
parkeren voor een maximale duur van twee uur, op voorwaarde dat hij achter de voorruit van
het voertuig een parkeerschijf plaatst die het uur van aankomst aangeeft.

§ 2. Volgende documenten moeten bij het indienen van de aanvraag worden voorgelegd:
       • inschrijvingsbewijs bij het RIZIV;
       • identiteitskaart;
       • inschrijvingsbewijs van het voertuig;
       • eventueel het verzekeringsbewijs dat aantoont dat de begunstigde de
        hoofdbestuurder van het voertuig is;
       • de ingevulde en ondertekende verklaring.

§ 3. Het thuiszorgabonnement is geldig op het volledige grondgebied van de gemeente,
behalve in rode zones voor de duur van één jaar.

§ 4. De parkeerplaatsen gelegen voor privégarages die deel uitmaken van PARKING PLUS,
worden vrijgesteld van elke retributie voor de begunstigden van de dienst, geïdentificeerd
door de PARKING PLUS-kaart op hun voertuig.

d) Verenigingenabonnement:

§ 1. Verenigingen met rechtspersoonlijkheid en waarvan het maatschappelijk doel van
openbaar nut wordt geacht, kunnen een verenigingenabonnement verkrijgen aan het tarief
van 125 €/jaar, voor maximum 3 voertuigen nodig voor de realisatie van hun maatschappelijk
doel. Voor bijkomende voertuigen is het bedrijf- of individueel tarief van kracht. De voertuigen
moeten op naam van de vereniging zijn ingeschreven.

§ 2. Het college van burgemeester en schepenen controleert het maatschappelijk nut
rekening houdend met volgende criteria: maatschappelijk karakter, afwezigheid van
commerciële of winstgevende activiteiten, overeenkomst met de gemeente.
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§ 3. De vereniging dient bij voorkeur een enkele jaarlijkse aanvraag in voor alle vereiste
abonnementen.

§ 4. De aanvraag moet, samen met volgende documenten, bij het college van burgemeester
en schepenen worden ingediend:
       • de statuten van de vereniging met bijlagen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
       • het bewijs dat de activiteit voornamelijk op het grondgebied van de gemeente wordt
        uitgeoefend en een jaarverslag of gelijkwaardig;
       • de lijst van de betrokken nummerplaten;
       • een kopie van de verzekerings-en inschrijvingsbewijzen van de voertuigen;
       • een attest met de identiteit van de verantwoordelijke die de abonnementen in
       ontvangst neemt;

• de ingevulde en ondertekende verklaring.

§ 5. Het verenigingenabonnement is geldig op het volledige grondgebied van de gemeente,
behalve in rode zones voor de duur van één jaar.

e) Individueel abonnement:

§ 1. Iedereen kan een individueel abonnement, gekoppeld aan een enkel voertuig, verkrijgen
aan de prijs van 600 € per jaar, 165 € per trimester, 60 € per maand, 20 € per week of 7 €
per dag.

§ 2. Volgende documenten moeten bij het indienen van de aanvraag worden voorgelegd:
       • identiteitskaart;
       • inschrijvingsbewijs van het voertuig;
       • eventueel het verzekeringsbewijs dat aantoont dat de begunstigde de
        hoofdbestuurder van het voertuig is;
       • de ingevulde en ondertekende verklaring.

§ 3. Het individueel abonnement is geldig op het volledige grondgebied van de gemeente,
behalve in rode zones.

§ 4. De individuele abonnementen per dag (7 €), per week (20 €) en per maand (60 €) zijn
slechts van 9 u tot 18 u geldig.

Artikel 8: Vrijstellingen

Parkeren is gratis voor:

     a) Gehandicapte personen:

Het statuut van de gehandicapte persoon wordt vastgesteld op het tijdstip van het parkeren
door het zichtbaar plaatsen, achter de voorruit van het voertuig, van de kaart uitgereikt
overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999. De kaart is in alle zones geldig.
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c) Vereniging voor autodelen:

Voertuigen van officiële en duidelijk identificeerbare verenigingen voor autodelen zijn
vrijgesteld van de retributie in blauwe en groene zones.

d) Spoed- en verzoekende voertuigen

Prioritaire voertuigen in het kader van een dringende opdracht, gewestelijke,
paragewestelijke, gemeentelijke, intercommunale en gemeenschapsvoertuigen, voertuigen
van het OCMW van Anderlecht, voertuigen van de Anderlechtse Haard en van de Regie des
Quartiers worden, net als voertuigen van concessiehouders of verzoekers, opgenomen in de
officiële lijst opgesteld door het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
duidelijk identificeerbaar, vrijgesteld van de retributie tijdens de interventieduur. Een louter
commerciële interventie geeft geen aanleiding tot vrijstelling.

Artikel 9: Algemeen

§ 1. Overeenkomstig artikel 27.3.1.2° van het koninklijk besluit van 1 december 1975, is elke
bestuurder verplicht, wanneer de parkeermeters in de buurt van de plaats waar zijn voertuig
geparkeerd staat defect zijn, de parkeerschijf te gebruiken, behalve indien de parkeermeter
andere richtlijnen vermeldt.

§ 2. In alle gevallen waarin het gebruik ervan verplicht is, moet het parkeerticket of de
parkeerschijf zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst worden.
§ 3. Het voertuig moet uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeerduur de
parkeerplaats verlaten hebben.

§ 4. De gebruiker aanvaardt de gevolgen die resulteren uit een onrechtmatig gebruik van het
toestel of beschadigingen die hij eraan zou hebben aangebracht.

§ 5. Het parkeren van een gemotoriseerd voertuig op een parkeerplaats gelegen in een rode,
groene of blauwe zone gebeurt op risico van de gebruiker of van de persoon op wiens naam
het voertuig ingeschreven is. De betaling van de retributie houdt geen enkele vorm van
bewaking in. Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor
beschadigingen of diefstal van het voertuig.

§ 6. Geen enkele parkeerkaart of -abonnement kan aanleiding geven tot een terugbetaling bij
teruggave voor het verstrijken van de geldigheidsduur.

Artikel 10: Invorderingsprocedure

Bij het niet naleven van een van de voorschriften opgesomd in dit regelement, zal een
controleagent van de Gemeente of van het Agentschap een notificatie achterlaten op de
voorruit of, bij gebrek, op het voorste deel van het voertuig.

Een termijn van maximaal 5 werkdagen wordt voorzien om de notificatie te regelen.

Bij het ontbreken van integrale betaling van de notificatie in de tijd, zal een eerste kosteloze
herinnering worden opgestuurd.

Indien een tweede herinnering nodig blijkt, zullen administratieve kosten worden
aangerekend voor een bedrag van 15,00 €.
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Als de retributie daarna nog steeds niet betaald is, worden de bedragen ingevorderd door
een dwangschrift opgesteld door de gemeenteontvanger en betekend bij
deurwaardersexploot.

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.

Artikel 11: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2016.

Vanaf zijn inwerkingtreding vervangt onderhavig reglement het retributiereglement op het
parkeren van gemotoriseerde voertuigen op de openbare weg, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 28 januari 2016.

Version 2016-06-01




