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Besluit - Raad van 25/05/2020

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, M. dhr. HELLINGS, Mme mevr. HARICHE,
M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr.
PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, M. dhr. ZIAN, Echevins; Schepenen; M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr.
LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme
mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr.
WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme
mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M.
dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr.
MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, M. dhr. TALBI, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr. LOULAJI,
Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, M. dhr. DE CLIPPELE, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr.
JOLIBOIS, Mme mevr. DE MARTE, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de
la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Departement Economische Zaken.- Cel Parkeren.- Tijdelijke maatregelen in het kader van de
gezondheidscrisis COVID-19.- Wijziging van het Reglement van 26/03/2018 inzake de
gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de openbare weg : oprichting van maandelijkse
parkeerkaarten.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 117 tot 137bis;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens, gewijzigd door de ordonnantie van 20 juli 2016;

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 (de Wegcode);

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 inzake parkeerkaarten voor personen met een handicap;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;

Gelet op de Wegcode;

Overwegende dat omwille van de gezondheidscrisis Covid-19 uitzonderlijke parkeermaatregelen moeten worden
genomen overeenkomstig de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad;

Overwegende dat deze uitzonderlijke parkeermaatregelen het economische herstel mogelijk moeten maken en
tegelijkertijd de naleving van de gezondheidsmaatregelen moeten waarborgen;

Overwegende dat deze uitzonderlijke parkeermaatregelen worden genomen voor een periode van drie maanden, die kan
worden verlengd zolang de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht blijven ;

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen:

BESLUIT:

Het reglement in beraadslaging genomen door de gemeenteraad van 26 maart 2018 wordt vervangen als volgt:

TITEL IV – MAANDELIJKSE VRIJSTELLINGSKAARTEN AFGELEVERD TIJDENS DE GEZONDHEIDSCRISIS
COVID-19
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Artikel 20. – Maandelijkse vrijstellingskaarten kunnen afgeleverd worden voor de professionele categorieën tegen de
volgende tarieven:

• aan ondernemingen en zelfstandigen met maatschappelijke of exploitatiezetel op het grondgebied van de Stad Brussel.
- Voor elk van de eerste vijf (5) kaarten: € 17/per maand
- Voor de zesde (6) tot en met de twintigste (20) kaart: € 25/per maand
- Voor de eenentwintigste (21) kaart tot en met de dertigste (30) kaart: € 50/per maand
- Vanaf de eenendertigste (31) kaart: € 67/per maand

• aan onderwijsinstellingen, met name elke onderwijsinstelling, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door een
gemeenschap en publieke kinderdagverblijven of kinderdagverblijven die inkomens-gerelateerde tarieven hanteren, en
die gelegen zijn op het grondgebied van de Stad Brussel: € 7/per maand.

• aan de politieagenten van de politiezone Brussel-Elsene werkzaam op het grondgebied van de Stad Brussel: € 7/per
maand.

• aan de personeelsleden van de ziekenhuizen, de klinieken, de poliklinieken en de zorgverstrekkende instanties die
gelegen zijn op het grondgebied van de Stad Brussel: € 17/per maand.

Artikel 21. – Toekenningsvoorwaarden

De toekenningvoorwaarden van deze kaarten zijn dezelfde als deze vastgesteld in artikel 18, §1, van onderhavig
reglement.

Artikel 22. – Inwerkingtreding

De maatregelen betreffende de toekenning van de maandelijkse parkeerkaarten treden met terugwerkende kracht in
werking vanaf 18 mei 2020, voor een periode van drie maanden, die kan worden verlengd zolang de aanbevelingen van
de Nationale Veiligheidsraad van kracht blijven.

Aldus beraadslaagd in zitting van 25/05/2020

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

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

Le Présidente,
De Voorzitster,
Liesbeth Temmerman (s)

Bijlagen:
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