RETRIBUTIE OP HET PARKEREN IN MORTSEL
Artikel 1: Voorwerp van de retributie
Voor de jaren 2020 – 2025 wordt een retributie gevestigd op het parkeren van voertuigen in betalende
zones alsook in zones waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.
Artikel 2: Definitie
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
-

-

-

Parkeren: een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en
uitstappen of voor het laden en lossen;
Parkeerschijf: een parkeerschijf is een platte witte schijf in een blauw hoesje die gebruikt wordt om
aan te geven om hoe laat een voertuig geparkeerd werd op een parkeerplaats die daarvoor dient;
Parkeerkaart: een gemeentelijke parkeerkaart is een kaart die op aanvraag door het
gemeentebestuur uitgereikt wordt aan personen met een handicap, medische en paramedische
zorgverstrekkers, ‘Mortsel gratis kwartier’ of voor voertuigen bestemd voor autodelen die
geregistreerd zijn bij een autodeelinitiatief aangesloten bij het Vlaams netwerk autodelen;
Bewonerskaart: een bewonerskaart is een kaart die in overeenstemming met het ministerieel
besluit van 9 januari 2007 wordt uitgereikt aan bewoners die hierom verzoeken en die hun
hoofdverblijfplaats hebben in een zone waar een bijzondere parkeerregeling geldt;
Rode, gele, oranje en groene zone: zones met parkeerautomaten zoals bepaald in het aanvullend
reglement van de politie op het wegverkeer betreffende parkeerregeling betalende zones;
Blauwe zone: alle straten waar een blauwe zone-reglementering van kracht is zoals bepaald in het
aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende parkeerregeling blauwe zone;

Artikel 3: Betalingsplichtige
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat.
Artikel 4: Tarief parkeren
§1. De retributie bedraagt voor parkeren in betalende zones
Omschrijving

Tarief in EUR

Tarief parkeerautomaat rode zone (maximum 30 minuten)
30 minuten

1,50 euro

Tarief parkeerautomaat gele zone (maximum 60 minuten)
60 minuten

2,50 euro

Tarief parkeerautomaat oranje zone (maximum 120 minuten)
1e uur
2e uur

1,20 euro
1,80 euro

Tarief parkeerautomaat groene zone (maximum 1 dag)
1e uur
2e uur
3e uur/dag

1,20 euro
1,80 euro
2,00 euro

De parkeerautomaten geven enkel recht tot parkeren gedurende de maximum toegelaten parkeertijd
waarvan sprake is in artikel 4§1.
Een gebruiker kan in de volledige betalende zone steeds gedurende maximum 15 minuten gratis parkeren
mits gebruik van de daartoe bestaande gemeentelijke parkeerkaart ‘Mortsel gratis kwartier’.

§2. De retributie bedraagt voor abonnementen
De bestuurder kan gebruik maken van een parkeerabonnement enkel geldig op de parking van de
Krijgsbaan.
Omschrijving

Tarief in EUR

Tarief parking Krijgsbaan
-

1 maand
3 maanden
6 maanden
12 maanden

30,00 euro
90,00 euro
180,00 euro
300,00 euro

De geldigheidsduur loopt vanaf de datum van uitschrijving van deze kaart voor de periode waarvoor het
parkeerabonnement uitgereikt wordt. Het parkeerabonnement vermeldt de nummerplaat van het voertuig
waarop het van toepassing is. Er is geen maximum toegestane parkeertijd.
Artikel 5: Tarief retributiebon
Het door de parkeerautomaat afgeleverde parkeerbiljet, het parkeerabonnement, de parkeerschijf, de
parkeerkaart of de bewonerskaart moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden aangebracht
of, indien er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
Wanneer:
-

de met het toezicht belaste functionaris van het parkeerbedrijf geen geldig parkeerbiljet,
parkeerabonnement of parkeerkaart aantreft;
de bewonerskaart niet geldig is in de betreffende zone voor bewonersparkeren;
de parkeerduur vermeld op het parkeerbiljet verstreken is;
bij afwezigheid van een parkeerbiljet geen aanmelding wordt gedetecteerd via het SMS-parkeren
of via de parkeerapp;
de gratis parkeerduur overschreden is;
de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf niet werden nageleefd;

wordt een retributie geheven:
Omschrijving
Retributiebon
bij
afwezigheid
van
een
geldig
parkeerbiljet,
parkeerabonnement, parkeerschijf, parkeerkaart of bewonerskaart

Tarief in EUR
25,00 euro

Artikel 6: Kosteloos parkeren
Op zon- en feestdagen en op 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap) is geen retributie verschuldigd.
Artikel 7
Het parkeren gebeurt op eigen risico.
Artikel 8: Vrijstellingen
Worden vrijgesteld van de retributie op het gebruik van parkeerautomaten en op het gebruik van
parkeerplaatsen waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is:
-

Personen met een parkeerkaart voor mensen met een handicap, op een zichtbare plaats achter de
voorruit aangebracht;

-

Personen met een bewonerskaart, op een zichtbare plaats achter de voorruit aangebracht. Deze
zijn geen retributie verschuldigd voor het parkeren in hun zone voor bewonersparkeren;
Personen met een parkeerkaart voor een voertuig bestemd voor autodelen, op een zichtbare
plaats achter de voorruit aangebracht;
Medische en paramedische zorgverstrekkers in functie van de thuisverzorging van korte duur in
het bezit van een gemeentelijke parkeerkaart en onder de voorwaarden bepaald in de
gemeenteraadsbeslissing van 22 april 2008, op een zichtbare plaats achter de voorruit
aangebracht;

Indien de daartoe voorziene parkeerplaats wordt ingenomen voor het opladen van een elektrisch voertuig,
mag dit voertuig blijven staan voor de duur van het opladen van het voertuig. De met het toezicht belaste
functionaris van het parkeerbedrijf zal nagaan of het voertuig aan het opladen is door te controleren of de
stekker in het stopcontact zit. Indien de stekker van het elektrisch voertuig niet in het stopcontact zit, zal de
met het toezicht belaste functionaris een retributie uitschrijven.
Artikel 9: Wijze van inning
§1. voor parkeren in betalende zones met parkeerautomaten
De gebruiker dient de retributie van de gewenste bedragen te betalen door het inbrengen van de nodige
muntstukken in de parkeerautomaten of via elektronische betaling, sms, of via de parkeerapp, in
overeenstemming met de vermelde instructie.
§2. voor parkeren in betalende zones met abonnementen
De gebruiker kan een parkeerabonnement aanvragen in de parkeerwinkel. De retributie dient bij het
aanvragen van het abonnement te worden betaald.
§3. voor de retributiebon
De gebruiker dient de retributie te betalen overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het document dat op
het voertuig werd achtergelaten door de met het toezicht belaste functionaris van het parkeerbedrijf.
In geval van niet betaling van een onbetwiste retributie waarvoor al één kosteloze herinnering per brief
werd verstuurd, zal de retributie verhoogd worden conform het retributiereglement op het leveren van
diensten en prestaties aan derden.
Artikel 10: Bezwaar
De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen ingeval van verplichte verwijdering van het voertuig bij
politiebevel hoewel de gebruiker de retributie betaalde.
Artikel 11: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt tot en met 31 december 2025.

