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RETR IBUT IEREGLEMENT 
Retributie op motorvoertuigen die niet meer 

kunnen rijden en aanhangwagens die langer dan 
24 uur na elkaar parkeren 

 
 
 
Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2005 wordt er een gemeentelijke retributie gevestigd op het 

parkeren, langer dan 24 uur na elkaar, van motorvoertuigen en aanhangwagens die 
niet meer kunnen rijden op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de 
openbare weg. 
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig en/of een 
aanhangwagen dat niet meer in staat is om te rijden. 
 
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen 
bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke 
overheden. 
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de 
parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 2, van de 
wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare markten. 
 

Artikel 2 De retributie wordt als volgt vastgesteld. 
 
• TARIEF 2: gratis voor een maximale duur van vierentwintig uur, voor zover geen 

ander parkeerregeling van toepassing is, zoals blauwe zone, betalend parkeren 
enz.; 

• TARIEF 1: een forfaitair bedrag van 25 euro per dag voor elke periode die langer 
is dan deze die gratis is. 

 
De bestuurder/gebruiker die het motorvoertuig of aanhangwagen langer dan 
vierentwintig uur na elkaar parkeert de openbare weg of op gelijkgestelde plaatsen 
wordt geacht te kiezen voor het tarief 1. 
De gemeente of haar aangestelde kan deze voertuigen controleren door middel van 
gedateerd fotomateriaal en door het aanbrengen van uiterlijke merktekens op het 
voertuig en op de openbare parkeerplaats. 
 

Artikel 3 De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. Indien de 
gebruiker niet gekend is, is de retributie verschuldigd door de titularis van de 
nummerplaat van het voertuig. 
De retributie is verschuldigd omdat in het voertuig langer dan vierentwintig uur na 
elkaar geparkeerd blijft, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de 
gemeente of haar aangestelde. 
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De aangestelde van de gemeente brengt op de voorruit van het voertuig een 
uitnodiging aan om de retributie – tarief 1 – binnen de acht dagen te betalen. 
 

Artikel 4 De gebruiker van het motorvoertuig of aanhangwagen die langer dan vierentwintig 
uur na elkaar parkeert wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in 
artikel 2 bedoelde tarief 1. 
 

Artikel 5 Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 

 
 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 26 april 2005. 
 


