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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr.
EL KTIBI, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr.
BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. NAGY, M. dhr.
MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET, Mme
mevr. JELLAB, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, Mme
mevr. DERBAKI SBAÏ, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr.
DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. ABBAD,
Mme mevr. PERAITA, Mme mevr. JACOBS, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS,
Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Economische Zaken.- Parkeerautomaten.- Aanpassing van twee artikelen van het Reglement
inzake de gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de openbare weg van 29/04/2013.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op artikel 137bis 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;

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 werking zijn getreden, noodzakelijk is;

Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen;

BESLUIT :

Artikel 1:

De teksten van de artikel 4,§1, 3°/ & 4°/ en artikel 11 van het Besluit van Gemeenteraad van 29 april 2013 als volgt
vervangen:

Artikel 4: Betalend parkeren (uitgezonderd voor bussen)

§1 Op plaatsen voorzien van parkeerautomaten

(...)

3°/ De retributie ‘Tarief 2’ is op voorhand verschuldigd vanaf het ogenblik dat het voertuig geparkeerd is en wordt
betaald door middel van debetkaarten, kredietkaarten, prepaidkaarten, SMS en APP-systemen zoals aangegeven op de
parkeerautomaat.
De betaling van de retributie geeft recht op een ononderbroken parkeertijd, waarvan de duur overeenstemt met het
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betaald bedrag.

4°/ Is de parkeerautomaat buiten gebruik, dan moet de parkeerschijf worden gebruikt volgens de nadere regels van
artikel 27.1 van de Wegcode (KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg).
De gebruiker zal de gevolgen dragen die kunnen voortvloeien uit het onregelmatig gebruik van, of de beschadigingen
toegebracht aan de automaten.

(...)

Artikel 11

Bij het niet naleven van een van de bepalingen opgenomen in dit reglement zal er op de voorruit of bij gebrek hieraan
op het voorste deel van het voertuig een notificatie geplaatst worden door de controleagent van de Stad Brussel.

Er wordt een termijn van maximaal10 kalenderdagen vastgelegd voor de betaling / vereffening van deze retributie.

Bij ontstentenis van de volledige betaling van de retributie binnen deze vastgestelde termijn zal er een aanmaning
zonder kosten naar de debiteur worden verzonden.
Een nieuwe termijn van 10 kalenderdagen, te rekenen vanaf datum van verzending, wordt aan de debiteur toegestaan
voor vereffening van de retributie.

Vervolgens zal er, steeds in het geval van niet-betaling binnen de gestelde termijn, een ingebrekestelling met aanmaning
tot betaling per aangetekend schrijven worden verzonden aan de debiteur. Een bedrag van € 25 voor de administratieve
kosten worden de debiteur aangerekend.

Vervolgens zal er, in geval van niet-betaling binnen de termijn van 10 kalenderdagen volgend op de ingebrekestelling,
zal er een dwangbevel worden afgeleverd door de Stadsontvanger belast met de invordering. Dit dwangbevel zal door
het College van Burgemeester en Schepenen geviseerd en uitvoerbaar worden verklaard.

Het dwangbevel wordt betekend bij Deurwaardersexploot met bevel tot betaling.

De debiteur kan binnen de maand, na betekening van het dwangbevel, een gerechtelijk beroep aantekenen tegen de
retributie / schuld.
Vervolgens, en dit steeds in het geval van niet-betaling na deze laatste termijn, behoudt de Stad Brussel zich het recht
voor om vervolging in te stellen tegen de debiteur.

Zonder voorbehoud van de administratieve kosten, zijn alle kosten, rechten en voorschotten die in iedere fase van de
invordering van de verschuldigde bedragen worden gemaakt vallen ten laste van de debiteur.

Deze kosten, rechten en voorschotten 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.

Bij niet-betaling van de retributie door de bestuurder, is de titularis op wiens naam het motorvoertuig is ingeschreven
solidair en onverbrekelijk verantwoordelijk.

Artikel 2:

Het College wordt belast met de coördinatie van de tekst van het Besluit van Gemeenteraad van 29 april 2013.

Aldus beraadslaagd in zitting van 15/02/2016

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

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Bijlagen:

oude en nieuwe versie artikelen 4 en 11 - gemeentelijk reglement parkeren 29042013
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