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HERVASTSTELLING RETRIBUTIE OP HET PARKEREN IN EEN ZONE MET BEPERKTE 
PARKEERTIJD

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, 14°;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de 
algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie op het wegverkeer;
Gelet op de beheersovereenkomst van 2 juli 2019 afgesloten tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf 
Koksijde;
Gelet op de met het autonoom gemeentebedrijf Koksijde en Tijdelijke Handelsvereniging Rauwers NV/Indigo Park 
gesloten concessieovereenkomst van 22 oktober 2019 met betrekking tot het parkeerbeheer;

Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de verhoging van de parkeermogelijkheden (blauwe zone met beperkte parkeerduur en zones met 
beperkte parkeertijd) 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 in blauwe zone en SHOP & GO-plaatsen 
voor de gemeente aanzienlijke lasten met zich meebrengen; dat echter de vraag dermate hoog is dat het aanleggen 
en verbeteren van parkeermogelijkheden in blauwe zone en SHOP & GO-plaatsen nodig is; dat het gelet op de 
bijkomende lasten nodig is om een retributie vast te leggen;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: De gemeenteraad keurt de hervaststelling van de retributie op het parkeren in een zone met beperkte 
parkeertijd goed :

Artikel 1 :
De retributie “beperkte parkeertijd” is van toepassing vanaf 20 november 2020 :
- elke dag van het jaar tussen 09u00 en 19u00 in zones met beperkte parkeertijd aangeduid door de signalisatie met 
verkeersbord E9a, onderbord ’30 minuten’, onderbord ‘van maandag t.e.m. zondag’ (met vermelding van afstand), 
zoals vastgelegd in de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer, hierna ‘SHOP & GO’-plaatsen 
genoemd;
- op de openbare weg met blauwe zonereglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van de Wegcode en zoals 
vastgelegd in de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer.
Artikel 2 :
Het gebruik van een parkeerplaats is gratis :
- voor 30 minuten kortparkeren op de ‘SHOP & GO’-plaatsen;
- voor de maximale duur voorzien voor parkeren in blauwe zone met parkeerschijf zoals bepaald in artikel 27.1.2 van 
de wegcode, op voorwaarde dat de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals 
bepaald in artikel 27.1 van de Wegcode.
Artikel 3:
§ 1 De retributie “beperkte parkeertijd” is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur is overschreden of wanneer de 
bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd.
§ 2 Deze retributie bedraagt 30,00 euro en laat toe om gedurende maximum tien opeenvolgende uren te parkeren. 
Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende dag.
§ 3 De retributie “beperkte parkeertijd” wordt betaald binnen de vijf dagen na ontvangst van het parkeerbiljet. Dit 
parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betroffen geparkeerde voertuig aangebracht door de door het 
gemeentebestuur aangestelde vaststeller op het ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. De 
betaling gebeurt volgens de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen.
§ 4 De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen ten laste van de schuldenaar 
van de retributie. De kosten worden als volgt vastgesteld:
verzending van een eerste aanmaning
geen kosten
Verzending van een tweede aangetekende aanmaning
11,00 EUR
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Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond op de hogere eenheid. (bv. 11,48 wordt dan 12,00). Het 
basisindexcijfer is dat van de consumptieprijzen van de maand juli 2010.
Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt het dossier overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De 
gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig gerechtelijk verder. De kosten, rechten en 
uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering worden berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 
30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en 
handelszaken en van sommige toelagen Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke 
blijvende schuldenaar van de retributie.
Artikel 4:
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.
Artikel 5:
Het retributiereglement houdende retributie op het betalend parkeren in een zone met beperkte parkeertijd, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2019 wordt opgeheven met ingang van 20 november 2020.
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