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BEHEERSING EN ONTWIKKELING
Financiële dienst
retributiereglement - parkeren (2018-2019) - goedkeuring

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Claus, voorzitter; de heer Erik Broeckx, burgemeester; de heer Koen Dehaen, schepen; de
heer Steve D'Hulster, schepen; mevrouw Lieve Voets, schepen; mevrouw Goele Custers, schepen;
mevrouw Gitta Vanpeborgh, schepen; mevrouw Ilse Lacante, schepen; mevrouw Chris De Ridder,
OCMW-voorzitter-schepen; mevrouw Ingrid Pira, raadslid; de heer Walter Duré, raadslid; de heer
Naranjo Decamps, raadslid; mevrouw Davina De Herdt, raadslid; de heer Tom Van Grieken, raadslid;
mevrouw Annemie Huygh, raadslid; mevrouw Kristel Verrelst, raadslid; de heer Raymond Boudewijns,
raadslid; de heer Dirk Rochtus, raadslid; de heer Ronny Vervoort, raadslid; de heer Peter Smol,
raadslid; de heer Pieter Reijniers, raadslid; de heer Peter Mous, raadslid; de heer Eddy Cloostermans,
raadslid; mevrouw Dalia Basurco, raadslid; mevrouw Gwenda Gaublomme, raadslid; mevrouw Ivy
Schwieger, raadslid; de heer Marc Meire; mevrouw Sophie Hermans, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Mark Schampaert, raadslid; mevrouw Leen Van Acker, raadslid

Stemming
Stemming volgens fractie
- 26 stem(men) voor: Erik Broeckx; Koen Dehaen; Steve D'Hulster; Lieve Voets; Goele Custers; Gitta
Vanpeborgh; Ilse Lacante; Chris De Ridder; Ingrid Pira; Walter Duré; Naranjo Decamps; Davina De
Herdt; Annemie Huygh; Kristel Verrelst; Raymond Boudewijns; Dirk Rochtus; Ronny Vervoort; Peter
Smol; Pieter Reijniers; Peter Mous; Eddy Cloostermans; Dalia Basurco; Gwenda Gaublomme; Ivy
Schwieger; Marc Meire; Jan Claus
- 1 onthouding(en): Tom Van Grieken

Beschrijving
Aanleiding en context
Het verlies van inkomsten van parkeerplaatsen die niet kunnen gebruikt worden wegens geplaatste
containers of bouwmaterialen, wordt vanaf 26 maart 2018 opgenomen in de contantbelasting op de
tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 27
februari 2018.
Artikel 5 van het bestaande retributiereglement, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart
2016, moet daarom worden geschrapt.
Juridische grond
Gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2018 betreffende de contantbelasting tijdelijke ingebruikname
openbaar domein - aanslagjaren 2018-2019.
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.
Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het
vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het
gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de
gemeente.

Advies
Beleidsrapportage
Geen advies ontvangen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad heft met ingang van 26 maart 2018 het retributiereglement parkeren, zoals
goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2016, op.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist met ingang van 26 maart 2018 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019 een retributie te vestigen op het parkeren van motorvoertuigen op plaatsen met
parkeerautomaten zoals voorzien in het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat.
Artikel 4
'TARIEF 1 – tarief voor langparkeren’
De bestuurder die zonder tijdsbeperking verkiest te parkeren, kan gedurende maximum 9 uur
betalende parkeertijd, namelijk van 9u tot 18u, stationeren op de parkeerplaatsen zoals omschreven
in het aanvullend politiereglement, tegen de betaling van een retributie van 18 euro.
Deze gebruiksmodaliteit wordt op de parkeerautomaten aangeduid als 'TARIEF 1'.
Deze retributie wordt betaald in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op het parkeerbiljet dat
door de met het toezicht belaste functionaris van het parkeerbedrijf wordt aangebracht.
‘TARIEF 2 – tarief voor kortparkeren’
De retributie bedraagt:
- in zone A: Statielei: maximum 30 minuten parkeren aan 1,25 euro per 30 minuten.
- in zone B: Antwerpsestraat tussen Gemeenteplein en Krijgsbaan, Eggestraat, Edegemsestraat tot
aan Gustaaf Lavastraat en Mechelsesteenweg: maximum 1 uur parkeren aan 1 euro per uur, met een
minimum van 0,15 euro (zie aanvullend politiereglement op het wegverkeer)
- in zone C: Sint-Benedictusstraat tussen Vestinglaan en Stadsplein, Grotenhof tussen de Statielei en
de fiets- en wandelweg, Liersesteenweg tussen Stadsplein en Vestinglaan, Vismarkt, Christus
Koninglaan tussen Floralaan en Mortselveldenlaan, Prins Leopoldlei en Pieter Reypenslei: maximum 1
uur parkeren aan 2,50 euro per uur, met een minimum van 0,15 euro (zie aanvullend politiereglement
op het wegverkeer)
-in zone D: parking H.Kruisstraat, parking Edegemsestraat, parking Mechelsesteenweg (Oude God):
maximum 4 uur parkeren aan 0,60 euro per uur, met een minimum van 0,15 euro (zie aanvullend
politiereglement op het wegverkeer)
-in zone E: parking t.h.v. Guido Gezellelaan en Hendrik Consciencelaan: maximum 2 uur parkeren aan
0,60 euro per uur, met een minimum van 0,15 euro (zie aanvullend politiereglement op het
wegverkeer)
-in zone F: parking Krijgsbaan: parkeren van 7 u tot 18.00 u aan 0,30 euro per uur, met een minimum
van 0,15 euro.
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Deze retributie wordt betaald door het inbrengen van de nodige muntstukken in de parkeerautomaten
of via elektronische betaling of sms via gsm in overeenstemming met de instructie hierop vermeld.
Deze gebruiksmogelijkheid wordt op de parkeerautomaten aangeduid als 'TARIEF 2'.
De bestuurder die geen gebruik maakt van tarief 2 of wier gekozen parkeertijd, vermeld op het in
toepassing van artikel 4 bekomen parkeerbiljet opgebruikt is, wordt automatisch geacht een gebruiker
van tarief 1 te zijn.
‘TARIEF 3 – parkeerabonnement’
De bestuurder kan gebruik maken van een parkeerabonnement, mits het gebruik is toegestaan in de
zone waarin hij wenst te parkeren. Het parkeerabonnement kan worden aangevraagd op het stadhuis
en is enkel geldig in zone F (parking Krijgsbaan), mits betalen van volgende retributie:
- 20 euro per maand;
- 60 euro per 3 maanden;
- 120 euro per 6 maanden;
- 200 euro per kalenderjaar (forfaitair).
De geldigheidstermijn loopt vanaf de datum van uitschrijving van deze kaart tot uiterlijk 31 december
van het jaar waarvoor het parkeerabonnement uitgereikt wordt. Het parkeerabonnement vermeldt de
nummerplaat van het voertuig waarvoor zij van toepassing is. Er is geen maximum toegestane
parkeertijd. Deze gebruiksmodaliteit wordt op de parkeerautomaten aangeduid als ‘TARIEF 3’.
‘TARIEF 4 – Mortsels gratis kwartier’
Mits gebruik van deze speciaal hiertoe voorziene parkeerschijf kan in de volledige betalende zone
(zone A, B, C, D, E en F) gedurende maximum 15 minuten gratis geparkeerd worden.
Parkeerschijf ‘Mortsels gratis kwartier’: 1 euro/parkeerschijf, aan te kopen in de parkeerwinkel.
Artikel 5
Op zon- en feestdagen en op 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap) is geen retributie verschuldigd.
Artikel 6
Worden vrijgesteld van de retributie op het gebruik van parkeerautomaten:
- personen met het statuut van “persoon met een handicap”, dit wordt beoordeeld op het ogenblik
van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van de daartoe
uitgereikte officiële kaart;
- bewoners in het bezit van een geldige bewonerskaart, zichtbaar achter de voorruit aangebracht, zijn
geen retributie verschuldigd voor het parkeren in hun woonzone;
- voertuigen in het bezit van een geldige parkeerkaart voor autodelen, zichtbaar achter de voorruit
aangebracht, in het kader van de overeenkomst tussen Cambio en de stad Mortsel;
- 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;
- 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
elektrische voertuig niet in het stopcontact zit, zal de met het toezicht belaste functionaris een
retributie uitschrijven.
Artikel 7
De door de parkeerautomaat afgeleverde parkeerbiljetten (tarief 1 en 2) en het parkeerabonnement
(tarief 3) moeten zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden aangebracht of, indien er geen
voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
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Wanneer:
- de met het toezicht belaste functionaris van het parkeerbedrijf geen geldig parkeerbiljet aantreft;
- de parkeerduur vermeld op het parkeerbiljet verstreken is;
- bij afwezigheid van een parkeerbiljet geen aanmelding wordt gedetecteerd via het GSM-parkeren;
wordt geacht dat er wordt gekozen voor tarief 1 (tarief voor langparkeren).
Artikel 8
In geval van niet betaling van een onbetwiste retributie waarvoor conform het bestek al twee
kosteloze herinneringen per brief werden verstuurd, zal de retributie worden verhoogd met 6 euro
voor het versturen van één aangetekende aanmaning per brief.
Artikel 9
De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen, niet tegenstaande het heffen van de retributie, in
geval van verplichte verwijdering van de voertuigen bij politiebevel.
Artikel 10
De parkeerautomaten geven enkel recht tot parkeren gedurende de gekozen tijd waarvan sprake is in
artikel 4. De betaling van de retributie geeft geen aanleiding tot enig ander recht of tot bewaargeving.
Het parkeren gebeurt op eigen risico.

Gekoppelde besluiten
 2016_GR_00030 - retributie - parkeren - goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
get.) S. HERMANS

De voorzitter
get.) J. CLAUS

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De algemeen directeur

De voorzitter

Sophie HERMANS

Jan CLAUS
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