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Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het belastingreglement op de tijdelijke inname van
parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020
tot en met 31 december 2025. Naast de vergoeding voor het plaatsen, het gebruik en het terughalen van
de verkeerssignalisatie, wordt ook de ingenomen oppervlakte aangerekend in de retributie. Het minimaal
tarief bedraagt 40 euro.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement voor de tijdelijke inname van
parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020
tot en met 31 december 2025. De bepalingen in dit retributiereglement werden aangepast aan de
werkwijze met de nieuwe online-applicatie voor het verwerken van de aanvragen, het toekennen van de
vergunningen en de betaalwijze voor de inname van het openbaar domein. Naast de vergoeding voor het
plaatsen, het gebruik en het terughalen van de verkeerssignalisatie, wordt ook de ingenomen oppervlakte
aangerekend in de retributie.
Juridische grond
 De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 september 2017 en latere
wijzigingen, in het bijzonder artikels 40, 41 en 177.
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 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen reglement op de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen ter zake.
 De bepalingen van het voor de Stad Turnhout geldende uniform gemeentelijke politieverordening
(UGP).
Argumentatie
Het privaat gebruik van openbare parkeerplaatsen moet worden beperkt. Tijdelijk parkeerverbod wordt
enkel toegestaan voor de periode waarin het parkeerverbod noodzakelijk is. Parkeerplaatsen die worden
vrijgehouden, mogen enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor het parkeerverbod werd toegestaan.
De signalisatieborden die de duurtijd van het parkeerverbod aangeven, worden geplaatst en
teruggehaald door het stadspersoneel.
In bepaalde gevallen waarbij om parkeerverbod wordt gevraagd, is het niet mogelijk om te parkeren in
de straat zonder de doorgang te versperren. In deze gevallen moet de straat volledig worden afgesloten.
Dit kan onder andere voorkomen in smalle straten. Het afsluiten van een straat wordt steeds zo kort
mogelijk toegestaan. Er wordt voorgesteld om voor deze uitzonderlijke situatie een aangepaste retributie
aan te rekenen.
Bij het plaatsen van obstakels op de openbare weg is degene die de hinder veroorzaakt verplicht om de
nodige signalisatie te voorzien volgens de hiervoor afgeleverde vergunning.
De aanvragen worden ingediend, verwerkt en afgehandeld via een gebruiksvriendelijke online-applicatie
in het e-loket van de Stad Turnhout. Een aanvraag voor tijdelijk parkeerverbod is pas definitief
goedgekeurd na de betaling van de retributie.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7020000/OMG/0220.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie geheven op de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie.
Artikel 2
tarief
Afhankelijk van de duurtijd en/of de ingenomen ruimte wordt een hoger tarief worden toegepast.
In het geval er geen parkeerplaats is afgebakend, wordt voor een parkeerplaats een lengte van 6 meter
genomen.
Aanvraag
Voor elke aanvraag voor tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie wordt
een kost van minimaal 40,00 euro aangerekend.
Deze retributie is samengesteld als volgt:
 een vaste administratieve kost van 20,00 euro per aanvraag voor de toelating, de plaatsing, het
gebruik en de verwijdering van de verkeerssignalisatie;
 een variabele kost voor de inname van de openbare parkeerplaats(en). Het tarief bedraagt 3
euro per begonnen parkeerplaats per dag met een minimaal tarief van 20,00 euro per aanvraag.
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Verlenging van een aanvraag
Voor elke verlenging van een aanvraag voor tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van
verkeerssignalisatie wordt een kost van minimaal 23,00 euro aangerekend.
Voor een verlenging van een bestaande aanvraag is de retributie samengesteld als volgt:
 een vaste administratieve kost van 20,00 euro voor de toelating en het aanpassen van de
verkeerssignalisatie;
 een variabele kost voor de inname van de openbare parkeerplaats(en). Het tarief bedraagt 3
euro per begonnen parkeerplaats per dag.
Artikel 2bis
Aanvraag afsluiten van een straat ( enkel toegestaan in uitzonderlijke situaties )
Voor het tijdelijk afsluiten van een straat door middel van verkeerssignalisatie wordt een vaste kost van
50,00 euro per aanvraag aangerekend voor de toelating, het brengen, het gebruik en het terughalen van
de verkeerssignalisatie.
Artikel 3
retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 4
aanvraagprocedure + termijnen
Aanvraagprocedure:
 De aanvraag voor een tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie
dient te gebeuren via de daartoe voorziene online-applicatie in het e-loket van de Stad Turnhout
( www.turnhout.be ). De toepassing geeft meteen een indicatie van de te betalen retributie voor
de aanvraag.
 Vervolgens wordt de aanvraag door de administratie behandeld.
 In het geval van een goedkeuring van de aanvraag wordt verzocht de retributie vooraf te
betalen.
 Na betaling van de retributie wordt de definitieve goedkeuring elektronisch bezorgd aan de
aanvrager.
De termijnen voor het indienen van een aanvraag zijn als volgt:
Een aanvraag voor een gewoon parkeerverbod dient minstens 3 volledige werkdagen vóór de start van
de tijdelijke inname van de parkeerplaats(en) te worden ingediend via de online-applicatie.
 Een aanvraag voor het afsluiten van een straat dient minstens 10 volledige werkdagen vóór de
start van de tijdelijke inname van de parkeerplaats(en) te worden ingediend via de onlineapplicatie.
De termijn voor het aanvragen van een verlenging is als volgt:
Een verlenging van een aanvraag voor een parkeerverbod dient minstens 2 volledige werkdagen vóór het
aflopen van de lopende tijdelijke inname van de parkeerplaats(en) te worden ingediend via de onlineapplicatie.
Artikel 5
betaling
De betaling van de retributie is verschuldigd op het ogenblik dat de aanvraag wordt aanvaard en gebeurt
rechtstreeks via de betaalmodule van de online-applicatie.
Een aanvraag is pas definitief goedgekeurd na de betaling van de retributie.
Artikel 6
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terugbetaling en annulatie
Integrale terugbetaling (vaste administratieve kost en variabele kost) vindt plaats bij intrekking van de
goedkeuring omwille van een eigen fout van de Stad Turnhout of omwille van bestuurlijke redenen (
zoals bijv. openbare veiligheid ).
Terugbetaling van de variabele kost vindt plaats in het geval de aanvrager de aanvraag volledig annuleert
en dit minstens twee volledige werkdagen vóór de aanvangsdatum van de aangevraagde inname.
Terugbetaling van een gedeeltelijke variabele kost vindt plaats in het geval de aanvrager een vervroegde
stopzetting aanvraagt. De terugbetaling wordt berekend op de periode die aanvangt op de dag na de dag
van de kennisgeving van de vervroegde stopzetting.
De annulatie of stopzetting moet schriftelijk worden meegedeeld via het mailadres: wegen@turnhout.be.
Artikel 7
vrijstellingen
De Stad Turnhout verleent een vrijstelling van de retributie op de tijdelijke inname van parkeerplaatsen in
opdracht van de Stad.
De tijdelijke inname van parkeerplaatsen en het plaatsen van verkeerssignalisatie op de plaats van en in
het kader van de organisatie van een door de Stad Turnhout goedgekeurd evenement, waarbij het
retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein ( het ontlenen van materialen en
het verlenen van toelatingen ) bij evenementen van toepassing is, is vrijgesteld van de retributie.
Artikel 8
overgangsmaatregel
Alle aanvragen vanaf de inwerkingtreding van dit reglement vallen onder de toepassing van dit
retributiereglement.
Alle aanvragen en vragen tot verlenging van reeds vergunde aanvragen, die werden ingediend vóór de
inwerkingtreding van dit reglement, vallen nog onder de bepalingen van het retributiereglement op het
gebruik van verkeerssignalisatie voor tijdelijk parkeerverbod dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad
van 30 december 2013.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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