Politieverordening betreffende het parkeren in blauwe zone
Datum goedkeuring gemeenteraad : 17/12/2020
Datum van publicatie : 18/12/2020

Artikel 1 : Voorwerp
Met ingang van 01/01/2020 wordt een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) ingevoerd 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 én waar een ‘blauwe-zone’-reglementering van toepassing is via de bepalingen opgenomen in de
desbetreffende verkeersreglementen.
Artikel 2 : Definities
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, § 1, 2e lid, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante handel en kermisactiviteiten.
Artikel 3 : Toepassingsgebied
Het gebruik van de parkeerschijf is verplicht van maandag tot en met zaterdag voor de maximale duur
die toegelaten is door de verkeersborden.
De gebruiker van een motorvoertuig die wenst te parkeren binnen een blauwe zone dient steeds
gebruik te maken van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1
december 1975. Deze dient zichtbaar achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste
gedeelte van het voertuig een parkeerschijf aan te brengen, die overeenstemt met het model dat
bepaald is door de Minister van Verkeerswezen.
De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip van
aankomst.
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde
parkeerduur.
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen.
Wanneer een overtreding van een bepaling is begaan met een motorvoertuig wordt bij afwezigheid
van de bestuurder de administratieve geldboete ten laste gelegd van de houder van de kentekenplaat
van het voertuig. De houder van de kentekenplaat mag met alle middelen aantonen wie op het
ogenblik van de feiten met het voertuig reed. Zo de door de houder van de kentekenplaat aangeduide
persoon de inbreuk niet weerlegt of ontkent, wordt de gemeentelijke administratieve sanctie hem ten
laste gelegd.
Artikel 4 : Uitzonderingen
Deze reglementering is niet van toepassing op houders van een gemeentelijke parkeerkaart.
Het parkeren van voertuigen, gebruikt door personen met een handicap is eveneens vrijgesteld van
het gebruik van de parkeerschijf, mits het gebruik van de speciale kaart voor personen met een
handicap.
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
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overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999.
Artikel 5 : Vaststelling en sanctie
§ 1. De politie en de gemeenschapswacht-vaststellers zijn bevoegd voor de vaststelling van alle
inbreuken vervat in deze politieverordening.
§2. De inbreuken tegen de bepalingen van deze politieverordening worden bestraft worden met een
gemeentelijke administratieve sanctie (GAS), zijnde een administratieve geldboete van 50 €.
overeenkomstig de wet van 24/06/2013.
Artikel 6 : Inwerkingtreding
Deze politieverordening treedt in werking op 01/01/2021.

Pagina 2 van 2

