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De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2007 houdende vaststelling van
het retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone op het grondgebied Bilzen;
Gelet op de wet van 22 februari 1965, waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan
parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 1991, gewijzigd bij ministerieel besluit
van 3 mei 2004, waarbij de personen die de bewonerskaart kunnen bekomen en de
overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het
model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en voor gebruik worden bepaald;
Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 1991, waarbij de personen worden
aangewezen die de speciale parkeerkaart voor gehandicapten kunnen bekomen,
alsook de ministeries die bevoegd zijn om deze kaart uit te reiken en waarbij het model
ervan, alsmede de modaliteiten van afgifte, intrekking en gebruik worden bepaald;
Overwegende dat de verhoging van de parkeermogelijkheden ook nieuwe
mogelijkheden vereist voor de controle op de beperking van de parkeerduur op de
voorgeschreven plaatsen;
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de
gemeente aanzienlijke lasten met zich meebrengen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen terzake;
BESLUIT:
Art. 1 Vanaf 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019, wordt een
gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de
openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.

Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat
parkeren toegelaten is en waar een blauwe zone-reglementering van toepassing
is, zoals vermeld onder artikel 2, of in de ondergrondse parkeergarage.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen
bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke
overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de
parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel
4 § 2, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante
activiteiten en de organisatie van openbare markten en ondergrondse publieke
parkeerplaatsen.
Art. 2

De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Tarief 1
voor de blauwe zone:
gratis gedurende de toegelaten duur volgens de geplaatste verkeersborden
Tarief 2 (dagtarief)
voor de blauwe zone: € 20,00,
Andere
De tarieven voor de ondergrondse parkeergarage bedragen:
Maandag tot en met zaterdag van 9u tot 18u (uitgezonderd zon- en feestdagen)
1ste uur: gratis
2de uur: gratis
vanaf 3de uur: € 2,00 /uur
Van 18u tot 9u en zon- en feestdagen
1ste uur: gratis
2de uur: gratis
vanaf 3de uur: € 0,50 /uur met een maximum van € 2,50
Abonnementen
Type

Geldig van/tot

Prijs/maand

Voltijds

24/24 en 7/7

€ 91,07
(incl. BTW)

Nacht

Van maandag tot zaterdag en ganse
zondag van 18u00-09u00

€ 36,43
(incl. BTW)

Kantooruren

Van maandag tot vrijdag van 08u0019u00

€ 54,64
(incl. BTW)

Dag

Van maandag tot zondag van 08u0019u00

€ 60,72
(incl. BTW)

Andere
De prijs van een bewonerskaart bedraagt € 40,00 per jaar.
Het aantal bewonerskaarten of vignetten dat per wooneenheid kan worden
afgeleverd, wordt vastgesteld op 1 per wooneenheid.

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het
zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf,
overeenkomstig artikel 27.1.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 of
door het zichtbaar aanbrengen van de bewonerskaart, overeenkomstig het
ministerieel besluit van 18 december 1991, gewijzigd bij ministerieel besluit van
3 mei 2004.
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis
op de openbare weg (niet in de ondergrondse publieke parkeerplaatsen).
Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik
van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de
voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel
besluit van 29 juli 1991.
Het parkeren van voertuigen gebruikt door huisartsen op huisbezoek is gratis op
de openbare weg (niet in de ondergrondse publieke parkeerplaatsen), van
maandag tot vrijdag voor alle voertuigen waarop het rode kruis met esculaap
zichtbaar is aangebracht, op zater-, zon- en feestdagen voor het voertuig van de
huisarts van wacht en waarop het rode kruis met esculaap zichtbaar is
aangebracht.
Dienstvoertuigen van de stad Bilzen, het OCMW Bilzen en de politiezone
Bilzen/Hoeselt/Riemst worden vrijgesteld van het voorgeschreven parkeergeld
(niet in de ondergrondse publieke parkeerplaatsen).
Als dienstvoertuig wordt bedoeld het voertuig waarop het logo/embleem van
bovenvermelde dienst zichtbaar is aangebracht of waarin de dienstkaart van de
stad zichtbaar is gelegd.
Begrafenisondernemers worden vrijgesteld van retributie (niet in de
ondergrondse publieke parkeerplaatsen) in het kader van uitvaartplechtigheden
in de Sint-Mauritiuskerk.
Op zon- en volgende wettelijke feestdagen is op de openbare weg (niet in de
ondergrondse publieke parkeerplaatsen) geen retributie verschuldigd, ook niet
vóór 9 uur en na 18 uur op gewone dagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei,
Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november,
11 november, 25 december.
Art. 3 De retributie is verschuldigd door de bestuurder die het motorrijtuig parkeert.
De titularis van de inschrijving van het rijtuig in het repertorium van de
motorrijtuigen, de houder van de proefritten- of handelaarsplaat op het rijtuig
aangebracht, zijn samen met de bestuurder van het rijtuig solidair gehouden tot
betaling van deze retributie.
Art. 4 De retributie, zoals bepaald in artikel 2 onder tarief 2, is verschuldigd zodra het
voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door de
verkeersborden voor de blauwe zone. De retributie is betaalbaar door
overschrijving op de rekening die door de stad Bilzen wordt vastgesteld.
Art. 5 De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf of het parkeerticket of
de bewonerskaart niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst,
wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde
tarief 2 (dagtarief).
Bij toepassing van het hierboven vermelde tarief 2 (dagtarief), brengt de
aangestelde van de gemeente een uitnodiging om de retributie binnen de vijf
dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig.

Art. 6 Bij gebrek aan betaling in der minne wordt er ten vroegste vijftien dagen na het
ontvangen van de retributiebon een herinneringsbrief verstuurd waarbij de
kosten van € 4,10 ten laste zijn van de wanbetaler.
Ingeval van niet-betaling ten vroegste binnen de 30 dagen na ontvangst van de
retributiebon zal er een aangetekend schrijven verstuurd worden, verhoogd met
een herinneringskost van € 11,00.
Ingeval van niet-betaling ten vroegste binnen de 45 dagen na ontvangst van de
retributiebon zal er een herinneringsschrijven verstuurd worden, zonder
verhoging.
Indien de retributie ten vroegste binnen de 75 dagen na ontvangst van de
retributiebon nog niet voldaan is, volgt er een dagvaarding, verhoogd met de
wettelijke tarieven.
Art. 7 Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten met betrekking tot de vaststelling
retributie op het parkeren in de blauwe zone op het grondgebied Bilzen.
Art. 8 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk
toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van
15 juli 2005, gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006.
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