
 

Provincie Vlaams-Brabant 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  

Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 
  

GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 september 2016 
van  

SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  

 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 

Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 

Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmans,  

Joseph Van Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 

Karamanis, Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel 

Miedzinski, Jenny Sleeuwaegen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen 

Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, 

Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Alain Carremans, leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 

Marina Bosmans, waarnemend gemeentesecretaris. 
 

Dienst  Mobiliteit 

  

Raad nr. Onderwerp 

2016SE016024  Vaststellen retributies en modaliteiten toekennen bewonerskaarten en individuele 

abonnementen. Goedkeuring. 

 

De Raad, 

 

Aanleiding  

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan het reglement 

houdende het vaststellen van retributies en toekennen van modaliteiten voor 

bewonerskaarten en individuele abonnementen voor behouden bewonersparkings en 

blauwe zones met beperkte parkeertijd. 

 

Juridische gronden 

 

Artikel 170 § 4 van de Grondwet. 

 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen. 

 

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

 

Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart dat 

bepaald welke personen de gemeentelijke bewonerskaarten en abonnementen kunnen 

bekomen, de overheid die bevoegd is om ze uit te reiken, de regels voor uitreiking en het 

gebruik ervan. 

 

Ministerieel besluit van 7 mei 1999 inzake parkeerkaarten voor personen met een handicap. 

 

 

 

 



Adviezen en visum 

 

Op 13 februari 2014, 16 juni 2016 en 15 september 2016 werden de voorstellen tot het 

vaststellen van de modaliteiten voor het toekennen van bewonerskaarten en individuele 

abonnementen in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken besproken. 

 

Motivering 

 

Door het toekennen van bewonerskaarten en individuele abonnementen voor 

voorbehouden bewonersparkings en voor blauwe zones met beperkte parkeertijd, wordt 

gestreefd om het kort of lang parkeren gebieds- en doelgroepgericht te faciliteren, de 

parkeermogelijkheden van de inwoners te verhogen en de toegankelijkheid van de 

handelszaken en ondernemingen te bevorderen. 

 

Voor de voorbehouden bewonersparkings en voor de blauwe zones met beperkte 

parkeertijd op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw dienen de modaliteiten te worden 

vastgesteld voor het toekennen van bewonerskaarten en individuele abonnementen. Het is 

tevens een billijk een vergoeding te vragen voor de bewonerskaarten. 

 

Financiële impact 

 

Niet van toepassing 

 

Met 17 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, 

Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen Bosmans, Wim 

Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim 

Paesmans, Jenny Sleeuwaegen), 13 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, 

Alain Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, 

Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, 

Eddy Longeval) en 0 onthoudingen 

 

Besluit 

 

Artikel 1. Modaliteiten toekennen bewonerskaarten voor voorbehouden 

bewonersparkings 

 

1.1. a) Bewonersparking Meerweg 

 Volgende personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in 

de Meerweg, kunnen een bewonerskaart aanvragen voor de 

“bewonersparking Meerweg”: 

- de bewoners in de Meerweg, met de pare huisnummers vanaf nr. 2 

tot en met 106. 

- de bewoners in de Meerweg, met de onpare huisnummers vanaf 

nr. 5 tot en met 117. 

 Het aantal bewonerskaarten is beperkt tot 2 kaarten per gezin, zoals 

gedefinieerd in het bevolkingsregister. 

 De bewonerskaart wordt via de nummerplaat eenduidig toegekend 

aan één bepaald voertuig. 

 De bewonerskaart “bewonersparking Meerweg” kan uitsluitend 

gebruikt worden op de parking in de Meerweg, gelegen op het 

perceel kadastraal gekend als 7de afdeling, sectie A nr. 87n, ter 

hoogte van nr. 65. 

 

 

 

 

 



b) Bewonersparking Inbev 

 De personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in 

Bergensesteenweg (kantpare huisnummers) vanaf nr. 118 tot en met 

136 kunnen een bewonerskaart aanvragen voor de “bewonersparking 

Inbev”. 

 Het aantal bewonerskaarten is beperkt tot 2 kaarten per gezin, zoals 

gedefinieerd in het bevolkingsregister. 

 De bewonerskaart wordt via de nummerplaat eenduidig toegekend 

aan één bepaald voertuig. 

 De bewonerskaart “bewonersparking Inbev” kan uitsluitend gebruikt 

worden op de parking in de Bergensesteenweg, gelegen op het 

perceel kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A nr. 94c2, ter 

hoogte van nr. 136. 

 

1.2. De retributie voor bewonerskaarten voor voorbehouden 

bewonersparkings wordt vastgesteld als volgt:  

 

- Voor de eerste bewonerskaart: € 10,00 

- Voor de tweede bewonerskaart: € 190,00 

 

De bewonerskaart is 365 kalenderdagen geldig en dient jaarlijks te worden 

hernieuwd. De geldigheidstermijn van de kaart gaat in vanaf de ontvangst 

van de retributie. Indien de bewonersparking nog niet geopend is op het 

moment van de ontvangst van de retributie, gaat de geldigheidstermijn in 

vanaf het moment van de opening. 
 

Artikel 2. Modaliteiten toekennen bewonerskaarten en individuele abonnementen voor 

blauwe zones met beperkte parkeertijd 

 

2.1. Blauwe zone Ruisbroek 

 

 De personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de 

zone begrensd zoals weergegeven onder artikel 2, 4 en 5 van de 

raadsbeslissing van 30 juni 2016 (aanvullend verkeersreglement 

invoering blauwe zone Ruisbroek), kunnen een bewonerskaart 

aanvragen.  

- Het aantal bewonerskaarten is beperkt tot 2 kaarten per gezin, 

zoals gedefinieerd in het bevolkingsregister. 

- De bewonerskaart wordt via de nummerplaat eenduidig 

toegekend aan één bepaald voertuig. 

- De bewonerskaart geldt  uitsluitend voor voormelde blauwe zone 

waar een beperkte parkeertijd “maximum 4uur” van toepassing is. 

 

 Tewerkgestelden bij een bedrijf, instelling of handelszaak met een 

uitbatingszetel gelegen in de zone begrensd zoals weergegeven 

onder artikel 2, 4 en 5 van de raadsbeslissing van 30 juni 2016 

(aanvullend verkeersreglement invoering blauwe zone Ruisbroek), 

kunnen een individueel abonnement aanvragen voor een week (1 tot 

7 dagen), een maand of een jaar. 

- Het individueel abonnement wordt via de nummerplaat eenduidig 

toegekend aan één bepaald voertuig. 

- Het individuele abonnement geldt uitsluitend voor voormelde 

blauwe zone waar een beperkte parkeertijd “maximum 4uur” van 

toepassing is. 

 

 

 



 Tewerkgestelden bij een bedrijf, instelling of handelszaak met een 

uitbatingszetel gelegen in de zone begrensd zoals weergegeven 

onder artikel 3 van de raadsbeslissing van 30 juni 2016 (aanvullend 

verkeersreglement invoering blauwe zone Ruisbroek), kunnen een 

individueel abonnement aanvragen voor een week (1 tot 7 dagen), 

een maand of een jaar. 

- Het individueel abonnement wordt via de nummerplaat eenduidig 

toegekend aan één bepaald voertuig. 

- Het individuele abonnement geldt uitsluitend voor voormelde 

blauwe zone waar een beperkte parkeertijd “maximum 4uur” en 

“maximum 2uur” van toepassing is. 

 

 Iedereen die in de zone  begrensd zoals weergegeven onder artikel 2 

van de raadsbeslissing van 30 juni 2016 (aanvullend verkeersreglement 

invoering blauwe zone Ruisbroek), langdurig wil parkeren, kan een 

individueel abonnement aanvragen voor een week (1 tot 7 dagen) of 

een maand. 

- Het individueel abonnement wordt via de nummerplaat eenduidig 

toegekend aan één bepaald voertuig. 

- Het individuele abonnement geldt uitsluitend voor voormelde 

blauwe zone waar een beperkte parkeertijd “maximum 4uur” van 

toepassing is. 

 

2.2 De retributie voor bewonerskaarten voor blauwe zones met beperkte 

parkeertijd wordt vastgesteld als volgt: 

- Voor de eerste bewonerskaart: € 10,00 

- Voor de tweede bewonerskaart: € 190,00 

 

De bewonerskaart is 365 kalenderdagen geldig en dient jaarlijks te worden 

hernieuwd. De geldigheidstermijn van de kaart gaat in vanaf de ontvangst 

van de retributie. Indien de blauwe zone nog niet in voege is op het moment 

van de ontvangst van de retributie, gaat de geldigheidstermijn in vanaf het 

moment van de inwerkingtreding van de blauwe zone. 

 

2.3. De retributie voor individuele abonnementen voor blauwe zones met 

beperkte parkeertijd wordt vastgesteld als volgt:  

 

- Voor tewerkgestelden bij een bedrijf, instelling of handelszaak met een 

uitbatingszetel in de blauwe zone: 

- € 25,00 per week (1 tot 7 dagen) 

- € 60,00 per maand 

- € 120,00 per jaar 

- Voor anderen: 

- € 50,00 per week (1 tot 7 dagen) 

- € 120,00 per maand 

De geldigheidstermijn van de individuele abonnementen gaat in vanaf de 

ontvangst van de retributie. Indien de blauwe zone nog niet in voege is op het 

moment van de ontvangst van de retributie, gaat de geldigheidstermijn in 

vanaf het moment van de inwerkingtreding van de blauwe zone. 
 

Artikel 3. Bewonerskaarten en individuele abonnementen kunnen verkregen worden: 

 

 Door zich naar het loket van de gemeentelijke dienst mobiliteit te 

 begeven met volgende documenten : 

- de identiteitskaart of bewijs van zijn/haar hoofdverblijfplaats of 

domicilie; 

 



- het verzekeringsbewijs van het voertuig waaruit blijkt dat de 

verzekering van het voertuig (met vermelding van de 

nummerplaat) op zijn/haar naam  staat; 

- Indien het een leasingwagen betreft, een schriftelijke verklaring 

van de werkgever dat de hoofdverblijfplaats of domicilie van de 

aanvrager vermeldt en aangeeft  dat de aanvrager over een 

bedrijfswagen beschikt (vermelding nummerplaat verplicht); 

- indien het een abonnement voor een tewerkgestelde in de 

blauwe zone betreft, een attest van de werkgever; 

- de ingevulde en ondertekende aangifte. 

 

 Door een kopie van de nodige documenten, bepaald bij het eerste 

punt hierboven, op te sturen met de post of via e-mail: mobiliteit@sint-

pieters-leeuw.be. Deze procedure is mogelijk vanaf 1 maart 2017. 

 

 Via de gemeentelijke website (inclusief doorsturen van de 

documenten, bepaald bij het eerste punt hierboven). 
 

Artikel 4. Iedere wijziging die optreedt betreffende de gegevens vermeld onder artikel 

3, wordt ter kennis gebracht aan de gemeentelijke dienst mobiliteit, en dit 

binnen de 8 dagen na het feit dat de kennisgeving rechtvaardigt. 

 

Artikel 5. Overeenkomstig artikel 27quater van de Wegcode worden er geen 

bewonerskaarten of individuele abonnementen afgeleverd volgens het 

model afgebeeld in bijlage van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 

betreffende de gemeentelijke parkeerkaart. 

De bewonerskaarten en individuele abonnementen voor voorbehouden 

bewonersparkings en voor blauwe zones met beperkte parkeertijd worden na 

het vervullen van alle formaliteiten (incl. betaling) via de nummerplaat 

eenduidig virtueel geactiveerd voor de periode waarvoor ze  is 

aangevraagd.  
 

Artikel 6. Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2016 en heft alle vorige 

reglementen betreffende hetzelfde onderwerp op, met inbegrip van het 

reglement betreffende het vaststellen van de modaliteiten toekennen 

bewonerskaart “parking Meerweg” dd. 22 mei 2014. 

 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris wnd., De Voorzitter,  

(get.) Marina Bosmans (get.) Luc Deconinck 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 24 oktober 2016 

 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 
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