Gemeenteraad
zitting van 8 december 2014
FINANCI?N
Belastingen en ontvangsten
Besluit

Goedgekeurd

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Louis Tobback, voorzitter; de heer Carl Devlies, schepen; de heer Dirk Robbeets, schepen; de
heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Myriam Fannes,
schepen; de heer Mohamed Ridouani, schepen; mevrouw Els Van Hoof, schepen; de heer Erik
Vanderheiden, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, schepen; de heer Fons Laeremans, raadslid; de
heer David Dessers, raadslid; mevrouw Eveline Madrid, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid;
de heer Fred Debrun, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Griet Valgaeren, raadslid; de
heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Heleen Witdouck, raadslid; de heer Herwig Beckers,
raadslid; mevrouw Hilde Van Wichelen, raadslid; de heer Jaak Brepoels, raadslid; de heer Johan
Geleyns, raadslid; mevrouw Karen Van Herck, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw
Laila El Abouzi, raadslid; mevrouw Lalynn Wadera, raadslid; mevrouw Lies Corneillie, raadslid;
mevrouw Liesbet Stevens, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; de heer Mich De Winter,
raadslid; mevrouw Mieke Wellens, raadslid; de heer Pierre Neefs, raadslid; mevrouw Renate Hufkens,
raadslid; mevrouw Sabine Bovendaerde, raadslid; de heer Sa?d El Khadraoui, raadslid; de heer
Thomas Van Oppens, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; de heer Toon Toelen, raadslid; de
heer Zeger Debyser, raadslid
de heer Gust Vriens, stadssecretaris

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Aerts, financieel beheerder

Verontschuldigd:
de heer Gunther Rens, raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Marleen
Demuynck, raadslid; mevrouw Patricia Ceysens, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid

Stemming
INDIVIDUAL
- 25 stem(men) voor: Carl Devlies; Dirk Robbeets; Dirk Vansina; Denise Vandevoort; Myriam Fannes;
Mohamed Ridouani; Els Van Hoof; Erik Vanderheiden; Louis Tobback; Bieke Verlinden; Fons
Laeremans; Eveline Madrid; Heleen Witdouck; Herwig Beckers; Jaak Brepoels; Johan Geleyns; Karin
Brouwers; Laila El Abouzi; Lalynn Wadera; Liesbet Stevens; Lothe Ramakers; Mich De Winter; Mieke
Wellens; Pierre Neefs; Sa?d El Khadraoui
- 9 stem(men) tegen: Fred Debrun; Frieda Aerts; Griet Valgaeren; Hagen Goyvaerts; Karen Van
Herck; Renate Hufkens; Sabine Bovendaerde; Tine Eerlingen; Zeger Debyser
- 6 onthouding(en): David Dessers; Fatiha Dahmani; Hilde Van Wichelen; Lies Corneillie; Thomas Van
Oppens; Toon Toelen
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2014_GR_00190 - Belasting- en retributiereglementen - Retributiereglement op
het gebruik van een wielklem - Goedkeuring
Beschrijving
Beknopte samenvatting

Invoering van een retributie op het plaatsen van een wielklem met het oog op de invordering van
openstaande parkeerretributies. Overeenkomstig artikel 253 § 1, 3° van het gemeentedecreet wordt
een kopie van het besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Juridische grond

- het artikel 41, 162 en 170 van de Grondwet
- het artikel 42 § 3, 186 en 253 van het gemeentedecreet
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1,
eerste lid en artikel 54bis, ingevoegd bij wet van 20 juli 2005
- 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 wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende
de politie over het wegverkeer
- het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven
- het koninklijk besluit van 5 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg
- het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 aangaande het retributiereglement op het
parkeren en de verdwijnpalen
Argumentatie

In juni 2013 werd artikel 27 quinquies opgenomen in het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, waarin wordt bepaald dat een voertuig bij overtredingen van de bepalingen van de
artikelen 27.1.1, 27.1.2, 27.1.4, 27.2, 27.3, 27ter en 27quater met een wielklem kan worden
geïmmobiliseerd. Deze artikelen gaan over:

 artikel 27.1.1 en 27.1.2: het gebruik van de parkeerschijf bij het parkeren in een blauwe zone;
 artikel 27.1.4: de eventuele ontheffing op het schijfgebruik met een gemeentelijke
parkeerkaart;

 artikel 27.2: het gebruik van de parkeerschijf bij het parkeren op parkeerplaatsen waarop
een blauwe zone reglementering van toepassing is;

 artikel 27.3: het parkeren op plaatsen met betalend parkeren;
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 artikel 27ter: het parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn aan de houders van een
geëigende parkeerkaart;

 artikel 27quater: het parkeren waarbij de gemeentelijke parkeerkaart vervangen is door
elektronisch toezicht.
Op basis hiervan zijn de steden en gemeenten gemachtigd om een wielklem te gebruiken als middel
om gemeentelijke parkeerretributies die gebaseerd zijn op overtredingen van deze artikels, te innen.
Het gemeentelijke retributiereglement van 15 december 2008 en 17 december 2013 op het parkeren
en de verdwijnpalen stellen dergelijke parkeerretributies vast, waarbij de houder van de
nummerplaat als retributieplichtige wordt aanzien.
De situaties waarin gebruik gemaakt wordt van een wielklem met het oog op de inning van deze
parkeerretributies worden vastgelegd in onderhavig reglement:

 de retributieplichtige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in België;
 de identiteit van de retributeplichtige kan niet achterhaald worden;
 de retributieplichtige met vaste woon- of verblijfplaats in België heeft meer dan 9
openstaande en onbetwiste parkeerretributies.
Indien een voertuig geïmmobiliseerd werd, zal de wielklem enkel verwijderd worden indien de
retributie voor het plaatsen en verwijderen van de wielklem, samen met de openstaande
parkeerretributies en de reeds gemaakte invorderingskosten betaald wordt.

Besluit
De Gemeenteraad legt het volgende voor aan de gemeentraad:
Artikel 1

Met het oog op de inning van parkeerretributies, zoals omschreven in artikel 4 punt 1 en artikel 11
punt 2 van het retributiereglement op het parkeren en de verdwijnpalen van 17 december 2013 (en
latere wijzigingen), wordt in de volgende gevallen een wielklem op het voertuig geplaatst:

 indien de retributieplichtige geen vaste woon- of verblijfplaats in België heeft;
 indien de identiteit van de retributieplichtige niet kan achterhaald worden;


indien de retributieplichtige met vaste woon- of verblijfplaats in België meer dan 9 niet of
onvolledig betaalde en onbetwiste parkeerretributies heeft.

Artikel 2

De retributie voor het plaatsen en verwijderen van de wielklem bedraagt 100 euro en moet samen
met de openstaande parkeerretributies, verhoogd met de reeds gemaakte invorderingskosten,
betaald worden vooraleer het voertuig wordt vrijgegeven.
Het voertuig dat na één maand, te rekenen vanaf het plaatsen van de wielklem, niet werd
vrijgegeven, wordt weggetakeld op kosten van de retributieplichtige. Na een periode van zes
maanden te rekenen vanaf de datum van wegtakeling, wordt het voertuig eigendom van de stad.
Artikel 3

Onderhavig reglement wordt onmiddellijk van kracht.
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Artikel 4

Dit besluit wordt voor kennisneming aan de provinciegouverneur overgemaakt.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad
de stadssecretaris
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de voorzitter

