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Aanwezig: 

Venmtschuldigd: 

Uiun:k~ei uü hct reeistcr van de nü!ukn v:m d<: Gemeentcraad 

:t..-ficbel Eyknbosch. Foor::ùrer mn de Raad: 

rrançoi~e Schepmans. Burgemees1er: 

AhmeJ El Khannouss. Si!rah Turine, Pmricia Vande Made. Abdelkmim Haouari, Kmim Majoros, Jan Gypt:rs, Ann 

Gi1lcs-Goris, Olivier l'v1ahy, Annalisa Gadaleta. Scl:epene11 : 

ChriS~i:m r-dagénb. Jamal Ikazhan. Abdcllah Achaoui. Houria Ouberri, \'lohammaùi Chahid. Plen-e

\'u~:.udtll. Paulc11e Piquard. Jamel :'\zaoum, Ame! Gjanaj. Jef Van Damme. -K:hadij.t El ll.tjja_ii. O:ï•i~· P'tito. Dina 

B:bÜn, D;;Jùlle Enaud. Lhouc:nc .\ï! kùlig. f)irk De Blo.:k. Dirk Bc:·ckm:n::.., Michaë: Vüssacn. Nader 

Rekik. Fa1iJa Tabar. Hass:1n R;1hali. Shazi;, \tanzoor. T;:H,i.! Dckcos. George:; Van Leeckwyck, Leonidas. 

Papadiz. Nicole Li:1Jèrs-Duhnccage, Roland Vandenhovc. Laurie Carémc-Pai<mga, Youssef Lakhlodï. KJ1adija 

Tamdi:i, Ha~~an Ouassari, Gemt't'Hi~'raadskden : 

Ja..::qa;es De \\'inne, Secrcwris \'clll de Raad. 

Badîa El Rdghitl, Luc léonard. \'Jc,hamed El Abhoudi, Gemeemenwdsfedt!n. 

OPE!\RARE ZITTING VAN 26.02.14 

#Ondcrwet-p : Ge meen terq~lemcnt hctrcffcndc het gchruik Yan de \\ ielklem.# 

OW :\lohilitcit En Parkecrhchecr 

DE RAAD. 

Gcz.ie~1 <u1il~cl 117 \an de Nicuwc Gemecntewet: 

Ge1.ie:1 de w-:t betrèffenùl' de polilie twer het wegverkeer, gecoôrd~nt:cni op 16 maart 1968, anikei 54bis ingevo~gd bij de wcl van 20 juli 2005: 

Gezien hct konink!ij), bcsluit \·:.:c 1 èecember !975 houdendc algemecn rcglcmen! op de polilie van hel wegvcrkcer en van hel gebmik van de 

openbare weg: 

Gczietl het konink:rjh besluir \'<111 5 juni 20U tot wijziging \·an he! koninkiijk hcsluir v<Jn l deœmbcr 1975 houdcndc algcmecn reglemclll op de 

politic van het '.VCf!\·crkœr en van hel gebmik van de openbJrc weg: 

Gczicn Je financii:'k tocstand van de gemccnte: 

Ovcnxegcndc dar hct parkccrbcleid tot doel hèeft de handdszones van de gemœnte dyn:unischcr le maken. de dmk van he! mnovcrkeer te 

vem1indcrcn en œn hctcre toegankdijkheid ten behoeve van de bewoner~ le verzekeren; 

Ovenvegcndc d:n hct om de parkeennogc!ijkheden te verbetcren nootiL:akdijk is hel toezicht le vergcmakkclijken op de beperking van de 

parl-.:ccrJuur op de b!j de poEtieverordcningcn voorgcs.chreven plamscn: 

Overwegende dm de gcmccmcn met prob!emen k;:u;lpen bij het herhaaldeiijk niet-respectcren van de p;ukeerregels. inzonderheid voor voenuigen 

die nier in Bl'lfië ingcsdm~vcn zi_in, aangezien de invorde1ing \·an de. bdastingen en de retribulies wegcns foui parkeren door de besluurdcrs van 

deze \'Oenuigen '" i!l~kemig is en dus niet omradend werkt; d~;t hel in dat o~nicht geredm~wrdigd en dus niet-discJiminercnd is ten aanzien van 

deze he!:1!ing~plichligen in œn afwijkend stelscltc voorzien: 

Overwegenck het gcpast zou zijn om ovcr tc gaan op de plaalsing van ccn \v·ielklem mn vocrruigen die in het buitcnland gcrcgisireerd zijn en in 

geval van herhaah:klijk nict-rcspcctcren van de parkccncgels voorzicn in het koninldijk bes]uit van 5 joni 2013. le immobilisercn; 

BESLUIT 

Anikel f 

De wiclklcm. bestemJ om hct voe1tuig tc immobilisen:n. bn gebruikt worden bij hel nict-respectercn van volgende zakcn. op voorwaarde dat het 

voertuig in kweqi~. hctrokken was bij één van deze overtredingen in de zcs maanden voorafgaand aan de vaststelling v;m de laatstc ovcJtreding: 

1.!. ~ïet-nakving \'Jn de verplichle piaatsing van de parkecrschijf in een zone mel beperkte pnrkeerduur (blauwe zone) voot7.ien bij an. 

?.ï. J .1, 27. i .2, en 27.1.~ van de Wcgcode; 

1.2. Niet-n:lleving van èe ve1plichte p!aarsi:1g van de parkeerschijf builen een zone mel beperkte parkeerduur, maar cvcnwel op een Jllaats 

mel vcrkœrsbord E5. E7 of E9a !o! E9g aangcvuld met eet: onderbord w:~m·op een parkeerschijf staat zoals voorzien bij a11. 27.2 van de 

\:Vcgcode: 

! .3. N iet-n:<leving van hel vetvlichl betaald parh·rcn vonrzien bij arL 27.3 van de Wegcode; 

lA. N ict-n:-dcving van hel parker en voorix-houdcn voor houders vnn ccn parkcerkaan voorzien bij art 27tcr van de \Vegcode~ 

! .5. Niet-Naleving van hel parkeren gecomroleerd door een clektronisch systeem ter vervanging van de gemeentelijke parkeerkaarl 

voorzicn bij an. 27quatcr v:-tn de Wcgcode. 

Anikcl 2 

De bouder van de numme1vlaa! van hel voenuig waarmee hel niet-respec1eren op hel parkeerreglemenl genoemd in a1tikel 1 begaan werd, is een 



bedrag v;m 175 euro ve!·schuJdigd voorde pbalsing en de verwijdcring van de wielk!em: 

De widkem wordi ~\echts vcrwi_iderd wa.nneer de ksmurder zijn identiteit en adres aangetoond hedt en :die bdastingen hetaald hecft die 

verschuldigd zijn :wn de gemecme wegcns folll parkeren ..:n ook het bedrag van 175 euro voorde p1aatsing en de verwijdering van de wielk1em. 

Arüke\3 

De bciastingen verschuldigd \vegens parkeren in zones met bchecrd parkeren en de kosten van de wieiklem moeten beraald worden aan de 

gemeeme 

Artib:::\4 

ln ge\·aJ van betwisting zijn de n~chtbanken van he! gerecluelijk arrondissement van Brussel bevoegd. 

De Rnad kcur: hel vomstcl van de beraadslaging goed. 

38 stc:nmKrs : 36 positicvc stcmincn, 2 onthoudingcn. 

;'gel _;De Secrelaris van de Raad. 

Jacques De \V inne 
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Voorde Bù1gcmeester, 
De afgevaarôfde Schepen. 
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