
Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Oost-Vlaanderen  

Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 29 december 2017 

Sint-Niklaas  

Gemeente 

Beveren 

WAREN AANWEZIG : 

Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; 

Marc Van de Vijver, burgemeester; 

B. Vlegels, I. De Meulemeester, F. Kegels, D. Tielens , schepenen; 

R. Heirwegh, B. Stevenheydens, J. Schelfhout, L. Maes, W. Maes, G. Tindemans, E. 

Smet, A. Buyl,  J. Weyers, M. Goeminne, K. Hulstaert, V. Vincke, A. Cools, E. Balliauw, 

J. De Kerf, L. Van Dooren, M. Apers, H. Maes, I. Benali, J. Van De Perre, Ch. Van 

Strydonck, G. Noppe, H. Uyttersprot en S. De Munck, raadsleden. 

Jan Noppe, secretaris. 
 
WAREN AFWEZIG EN VERONTSCHULDIGD :  

J.Smet, K.Claus, R. Van Roeyen en D. Van Esbroeck, schepenen; 

L.Smet en I. Lemmens, raadsleden. 

 
RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN BIJ PARKEERAUTOMATEN EN IN 

BLAUWE ZONES 
 

De Raad, 
 

Overwegende dat het college van Burgemeester en Schepenen in zitting van 16 
oktober 2017 een concessie van openbare dienst inzake de exploitatie van het 

betalend parkeren op de openbare parkings en de controle van de blauwe zones in 
de gemeente heeft gegund; 

 
Overwegende dat hierdoor de retributiereglementen van 23 oktober 2001, 2 maart 
2004 en 29 september 2009 niet meer afdoend zijn en dat zij moeten opgeheven 

worden;  
 

Overwegende dat het invoeren van een retributie op het parkeren bij 

parkeerautomaten en in de blauwe zone tot doel heeft een optimaal gebruik te 

bekomen van een beperkt aantal parkeerplaatsen in functie van de plaatselijke 

handel en van alle gebruikers waarbij gradaties in de gebruikstijd wenselijk zijn;  
 
Gelet op de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten toegestaan wordt 
parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren, en de latere wijzigingen;  

 
Gelet op het politiereglement dat heden ter stemming wordt gelegd;  
 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;   

 

BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN  : 
 

Artikel 1: Ten voordele van de gemeente Beveren wordt vanaf 1 januari 2018 een 
retributie geheven op het parkeren op de parkeerplaatsen waar de beperking van 

de parkeertijd geregeld is overeenkomstig het politiereglement inzake het betalend 
parkeren: 
 
1. in zones waar het betalend parkeren is ingevoerd door middel van parkeer- 

    automaten 
2. in zones met blauwe zone reglementering 
 



Hoofdstuk 1. Parkeren in de zones met betalend parkeren 
 
Artikel 2: Op de plaatsen met parkeerautomaten gebeurt het parkeren op de wijze 

en onder de voorwaarden zoals op deze toestellen vermeld. 
 

Artikel 3: De retributie is van toepassing voor het parkeren van 9 tot 18 uur, van 
maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd zondagen, wettelijke feestdagen en  

11 juli. 
 
Artikel 4: De retributie bedraagt:  

 

Aantal Minuten Tarief 

0 - 30 gratis 

35 10 cent 

40 20 cent 

45 30 cent 

50 40 cent 

55 50 cent 

60 60 cent 

65 80 cent 

70 1 EUR 

75 1,2 EUR 

80 1,4 EUR 

85 1,6 EUR 

90 1,8 EUR 

95 2 EUR 

100 2,2 EUR 

105 2,4 EUR 

110 2,6 EUR 

115 2,8 EUR 

120 3 EUR 

 
Bij het overschrijden van de parkeertijd aangegeven op het biljet of bij gebrek aan 
biljet wordt de retributie bepaald op 30 EUR. 

 
Artikel 5: De retributie wordt vooraf betaald: 
 
1. hetzij met muntstukken van 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1,00 EUR of 2,00 EUR. 
2. hetzij met een elektronische betaalkaart telkens voor het volledige bedrag. 

3  hetzij met SMS-parkeren. 
 
De retributie van 30 EUR wordt betaald binnen de 5 dagen na ontvangst van  de 
retributiebon.  Deze retributiebon wordt onder de ruitenwisser van het betrokken 

geparkeerde voertuig aangebracht door de door de gemeente aangestelde 
vaststeller op het ogenblik dat deze vaststelt dat de retributie verschuldigd is. De 
betaling gebeurt enkel met bankkaart in de Parkeerwinkel, of door storting of 

overschrijving op de bankrekening van de Parkeerwinkel overeenkomstig de op  de 
retributiebon opgenomen richtlijnen. 

 



Hoofdstuk 2: Parkeren in de blauwe zones 
 
Artikel 6: De retributie tarief blauwe zone is van toepassing in de zones waar een 

blauwe zone-reglementering van toepassing is in de deelgemeente Beveren.  
 

Artikel 7: Parkeren is gratis voor de duur van twee uren of zoals aangebracht op de 
signalisatie, op voorwaarde dat de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van 

de Europese parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in de Wegcode. 
 
Artikel 8: De retributie blauwe zone is verschuldigd van zodra de gratis 

parkeerduur is overschreden of wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het 
gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd. 

 
Artikel 9: De retributie blauwe zone bedraagt 30 EUR. 

 
Artikel 10: De retributie blauwe zone is verschuldigd van 9 tot 18 uur van maandag 
tot en met zaterdag, uitgezonderd zondagen, wettelijke feestdagen en  

11 juli. 
 

Artikel 11: De retributie blauwe zone wordt betaald binnen de 5 dagen na 
ontvangst van de retributiebon.  Deze retributiebon wordt onder de ruitenwisser 
van het betrokken geparkeerde voertuig aangebracht door de door de gemeente 

aangestelde vaststeller op het ogenblik dat deze vaststelt dat de retributie 

verschuldigd is. De betaling gebeurt enkel met bankkaart in de Parkeerwinkel, of 

door storting of overschrijving op de bankrekening van de Parkeerwinkel 
overeenkomstig de op retributiebon opgenomen richtlijnen.  
 

Hoofdstuk 3: Parkeerfaciliteiten voor personen met een 

handicap 
Artikel 12: De voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap 

kunnen kosteloos parkeren op voorwaarde dat de erkenningskaart uitgereikt op 
grond van het Ministerieel Besluit van 29 juli 1991 aangebracht is op een zichtbare 
plaats achter de voorruit of op het voorste gedeelte van het voertuig. 

 

Hoofdstuk 4: Parkeren op parkeerplaatsen met een  

bewonerskaart en zorgverstrekkerskaart  
 
Artikel 13: Inwoners van de gemeente Beveren, die voldoen aan de voorwaarden 
inzake het bewoners-parkeren kunnen aanspraak maken op een bewonerskaart. 
 

Deze kaarten zijn gratis, beperkt tot één per domicilie en geldig voor twee jaar. 

Enkel gezinnen die binnen de betaalzone of de blauwe zone wonen kunnen zich 
een bewonerskaart aanschaffen. De kaarten zijn enkel geldig binnen de blauwe 

zone in de deelgemeente Beveren. 
 

Artikel 14:  Zorgverstekkers zijn diegene die instaan voor medische en 
zorgverstrekkende hulp van personen aan huis. Onder hen wordt gerekend de 
huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de kinesisten en de persoonsverzorgers. 
Deze laatste categorie valt onder de sector gezinshulp en helpt mensen bij het 

wassen, aankleden, verzorgen en eten. Geenszins is de parkeerkaart bedoeld voor 
poetshulp, het doen van boodschappen en voor het uitvoeren van klusjes in huis of 
huishoudelijke hulp in het algemeen.  



 

Artikel 15: Voor zorgverstrekkers in loondienst moet de parkeerkaart aangevraagd 
worden door de werkgever.  

 
Artikel 16: De retributie voor een kaart voor zorgverstrekkers bedraagt 25 EUR en is 

geldig voor twee jaren. Bij verlies of diefstal bedraagt de retributie voor een 
vervangkaart 25 EUR.  Zorgverstrekkers die dringende medische hulp voorzien 
zoals artsen kunnen een tweede soort kaart kiezen. Met deze kaart kan er 

onbeperkt geparkeerd worden in de blauwe zone en bedraagt de retributie  

hiervoor  200 EUR. 
 
Het voertuig kan kosteloos worden geparkeerd in de betaalzone voor een 

maximale duur van twee uur.  Het begintijdstip van het parkeren moet aangeduid 
worden via de parkeerschijf.  

 
Artikel 17: Anonieme voertuigen van de gemeente Beveren, van de gemeentelijke 
politie en van het OCMW zijn vrijgesteld van de retributie.  

 

Artikel 18: Duidelijk identificeerbare voertuigen van de gemeente Beveren, 

dienstvoertuigen van de politie en van het OCMW zijn vrijgesteld van de retributie.  
 

Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen 
 
Artikel 19 : De retributie wordt ten laste gelegd van de houder van de nummerplaat 
van het voertuig. De aangestelden van de parkeerbeheerder zijn gemachtigd 

vaststellingen in het kader van dit retributiereglement uit te voeren, in het 
bijzonder de eventuele miskenning van de retributieverplichting door de 

bestuurders vast te stellen. 
 

Artikel 20 : Ingeval van niet-betaling van de retributie wordt een 
invorderingsprocedure opgestart.  

 
De procedure en de kosten worden als volgt vastgesteld: 

 

 een eerste herinnering zonder bijkomende kosten. 

 Een tweede herinnering, verhoogd met 10 EUR administratieve kosten.  

 Een aangetekende herinnering, verhoogd met 15 EUR administratieve kosten en 
de kosten van het aantekenen. 

In geval van niet-betaling na aanmaning zal het niet-betwiste gedeelte van de 

retributie ingevorderd worden via dwangbevel zoals bepaald in art. 94 van het 
gemeentedecreet. Het betwiste gedeelte zal ingevorderd worden via gerechtelijke 
weg voor de burgerlijke rechtbank. 
 

Artikel 21 : De parkeerwinkel reikt de bewonerskaarten en de kaarten voor 

zorgverstrekkers uit.  Indien men aan alle voorwaarden voldoet dan wordt de kaart 

afgeleverd op het ogenblik van de aanvraag.  De openingsuren en contactgegevens 
van de parkeerwinkel worden via een parkeerfolder meegedeeld. 
 

Deze voorwaarden zijn:  
 
1. de aanvrager  heeft zijn/haar hoofdverblijfplaats in een zone betalend parkeren 

of blauwe zone 

2. het is de enige aanvraag m.b.t. het gezin gedomicilieerd op de woonplaats van  



    de aanvrager 

3. het inschrijvingsbewijs van het voertuig voorleggen  
 

Zorgverstrekkers kunnen een kaart voor zorgverstrekker aanvragen in de 
parkeerwinkel of per brief. Zij dienen afdoende bewijsstukken voor te leggen inzake 

hun beroepsuitoefening.  
 

Artikel 23 : Deze verordening vervangt alle voorgaande ten deze. 

 
Artikel 24 : Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid gezonden. 

 

Artikel 25 : Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet. 

 
NAMENS DE GEMEENTERAAD :  
 

De secretaris, de burgemeester, 

J.Noppe J.De Wael 


