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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 6 december 2021

FINANCIËN

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Helga Kints, voorzitter; mevrouw Ruth Vandenberghe, burgemeester; de heer Wout 
Maddens, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Wouter 
Allijns, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; mevrouw 
Stephanie Demeyer, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Vincent Van 
Quickenborne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid; 
mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; 
de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; de heer 
Philippe Avijn, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Wouter Vermeersch, raadslid; mevrouw Veronique Decaluwe, raadslid; de heer Nicolas Beugnies, 
raadslid; de heer Niels Lybeer, raadslid; mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, 
raadslid; mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, 
raadslid; de heer Jacques Demeersseman, raadslid; mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Mia 
Cattebeke, raadslid; de heer Benjamin Vandorpe, raadslid; de heer Dieter D’Alwein, raadslid; mevrouw 
Christiane Vannieuwenhuyze, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jan Deweer, raadslid

7 2021_GR_00182 Retributiereglement Parko - Opheffen en 
opnieuw vaststellen

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
▪ 2019_GR_00279 - Retributiereglement Parko - Vaststellen

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de gemeentelijke reglementen vast te stellen, op te 
heffen of te wijzigen, ondermeer ook reglementen die betrekking hebben op gemeentelijke retributies.

Argumentatie
De gemeenteraad stelde het retributiereglement Parko vast in zitting van 2 december 2019 punt 6. 
Het reglement wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld omdat er een aantal wijzigingen aan het 
reglement worden gedaan.
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De wijzigingen aan het retributiereglement zijn enerzijds rechtzettingen van verwoordingen en 
beschrijvingen. Anderzijds worden ook een aantal modaliteiten toegevoegd die reeds worden 
toegepast maar nooit formeel beschreven zijn in het retributiereglement.

Het gaat o.a. om volgende grote lijnen:

• Ons huidige retributiereglement spreekt over een regularisatievergunning met betrekking tot 
het voetgangersgebied en Woonerf Nelson Mandelaplein. Dit moet nu uitgebreid worden met 
de Tunnel Doorniksewijk. De regularisatievergunningen slaan o.a. op het niet aanvragen van 
een doorgangsvergunning, dus daarom hebben we de doorgangsvergunning nu ook apart 
vermeld in het reglement. 

• Er is een groepsaankoop mogelijk voor zowel KOR2/KOR4 abonnementen on-street als 
persoonsgebonden abonnementen voor off-street wanneer je voldoet aan een heel aantal 
voorwaarden inzake tewerkstelling, lokale parkeerdruk, minimum afname,… 

• Tarieven LAGO staan nu specifiek vermeld in retributiereglement.

• De mogelijkheid om een volledige/gedeeltelijke parking te reserveren wordt nu expliciet 
opgenomen in het retributiereglement.

• De modaliteiten van het nachtabonnement worden uitgebreid. 

• Uitdoving gunsttarief voor nieuwe KOR2/KOR4 abonnementen on-street in gebieden die tot 
2019 blauwe zone waren.  

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Stemresultaten
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

De raad gaat over tot de stemming waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt :

25 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, R. Vandenberghe, K. Byttebier, S. Demeyer, W. 
Allijns, M. Ahouna, T. Castelein, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N. Lybeer, L. Claassen, H. 
Kints, D. D’Alwein, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, B. Herrewyn, A. Weydts, P. 
De Coene, N. Maghroud, T. Soens, M. Veys.

4 nee-stemmen :  W. Vermeersch,  C. Ryheul, C. Vannieuwenhuyze,  J. Demeersseman.

11 onthoudingen : J. de Béthune, P. Soens, R. Deseyn, H. Vanhoenacker, B. Vandorpe, C. Leleu, M. 
Cattebeke,  D. Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu, P. Avijn.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het retributiereglement Parko met ingang van 1 januari 2022 als volgt vast te stellen:

1. TARIEVEN ON-STREET

1.1. Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners. Residentieel parkeren

Gegadigden : personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de op de kaart vermelde 
gemeente, zone of straat.

Er worden maximaal 2 kaarten per hoofdverblijfplaats of domicilie uitgereikt.
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Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van een parkeerkaart van bewoner, waardoor 
het mogelijk wordt de parkeerfaciliteiten op straat te benutten, bedoeld in het aanvullend 
verkeersreglement betreffende de uitbreiding van de faciliteiten van het residentieel parkeren. Het 
bedrag is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart.

 1e Bewonerskaart

 periode: 1 maand, 6 maand of 1 jaar - gratis

 2e Bewonerskaart

 per jaar: 75,- EUR
 per 6 maanden: 40,- EUR
 per 3 maanden: 20,- EUR

De combinatie van een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners on-street met een gemeentelijke 
parkeerkaart voor bewoners off-street, leidt tot andere tarieven. Cumulatie van 2 gratis kaarten is niet 
mogelijk.

Afspraken overeengekomen in het kader van afzonderlijke (samenwerkings)overeenkomsten met 
Parko en/of omgevingsvergunningen, hebben voorrang ten opzichte van de algemene 
afgiftevoorwaarden van deze gemeentelijke parkeerkaarten. Het betreft hier het afstand van recht van 
een dergelijke gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners, opgenomen in deze overeenkomsten in de 
gevallen waarin de plaatsgarantie voor bewoners wordt aangeboden in een off-street parking.

De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen, wanneer hij niettegenstaande de afgifte van de 
kaart, toch niet mag parkeren, om redenen vreemd aan de wil van het bestuur, ingeval van werken, 
of in geval van verplichte evacuatie van het voertuig bij politiebevel.

1.2. Gemeentelijke parkeerkaart voor medische sector, nutssector, autodelen en 
ondernemers.

* Medische sector : gegadigden :  Riziv-erkenning of erkenning door Vlaamse Gemeenschap

* Nutssector : gegadigden : sectoren elektriciteits-, gas-, telecom-, water t.b.v. beheer en 
exploitatie leidingen-netwerk

* Autodelen : gegadigden : commerciële en private erkende autodeel-organisaties

*Ondernemers : gegadigden : mits KBO-nummer én het kenteken als bedrijfsvoertuig ingeschreven 
is én in geval van absolute noodzaak, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen en 
indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze ondernemingen uitmaken.

 Type  parkeerkaart Prijs/jaar Max parkeerduur zone

Medische 
en 
nutssector
en
ondernemers

 

Type 1 (smartphone)

Type 2 (parkeerschijf)

volgens
gebruik

€ 125
€ 175
€ 275

onbeperkt

max 1u 
max 2u
max 3u

Kortrijk

Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk

Autodelen –
commerciële 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Kortrijk

Autodelen –
private 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Zonaal ifv 
domicilie leden
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1.3. Doorgangsvergunning

1.3.1 Voetgangersgebieden

Deze vergunning geeft recht tot doorgang binnen een voetgangersgebied. Met deze vergunning kan 
niet geparkeerd worden. Deze vergunning kost 20 euro/dag (vanaf de dag 26 wordt slechts 7,5 
euro/dag aangerekend) of 500 euro voor een jaarvergunning. De vergunning wordt afgeleverd indien 
wordt aangetoond waarom de doorgang niet binnen de venstertijden (05u – 12u en 18u30 – 22u) kan 
gebeuren.

1.3.2. Woonerf Nelson Mandelaplein (Kortrijk Weide)

Deze gratis vergunning geeft recht tot doorgang binnen het woonerf. Met deze vergunning kan niet 
geparkeerd worden. Deze vergunning wordt afgeleverd indien er wordt aangetoond waarom geen 
gebruik gemaakt kan worden van de naastgelegen parking.

1.3.3. Tunnel Doorniksewijk

Deze vergunning geeft recht tot doorgang van de tunnel Doorniksewijk. Deze vergunning is gratis. De 
vergunning wordt afgeleverd indien wordt aangetoond waarom men tijdens de afgesloten periode 
toch de tunnel moet inrijden.

1.4. Regularisatievergunning

1.4.1. De voetgangersgebieden

Bij het onregelmatig betreden van het voetgangersgebied, kan er tot 3 werkdagen nadien 
geregulariseerd worden. Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van de 
regularisatievergunning van 20,- EUR cfr. dagvergunning IOD. Het bedrag is verschuldigd door de 
titularis van de uitgereikte kaart.

1.4.2. Woonerf Nelson Mandelaplein

Bij het onregelmatig betreden van het woonerf, kan er tot 3 werkdagen nadien geregulariseerd 
worden. Er zijn twee types regularisaties :

• Regularisatie voor doorgang : gratis

• Regularisatie voor zowel doorgang en parkeren : 20 euro cfr dagvergunning IOD

1.4.3. Tunnel Doorniksewijk

Bij het onregelmatig doorrijden van de tunnel Doorniksewijk, kan er tot 3 werkdagen nadien 
geregulariseerd worden. Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van de 
regularisatievergunning van 20,- EUR cfr. dagvergunning IOD. Het bedrag is verschuldigd door de 
titularis van de uitgereikte kaart.

1.5. Gemeentelijke parkeerkaart KOR2 en KOR4

1.5.1. Voorwaarde: bewijs werkgever i.v.m. tewerkstelling in Kortrijk

Tarieven
· KOR2 : € 50 voor 1 maand, € 300 voor 6 maanden, € 600 voor 12 maanden.
· KOR4 : € 55 voor 1 maand, € 330 voor 6 maanden, € 660 voor 12 maanden.

1.5.2 Voorwaarde: in één van volgende gebieden met parkeerregeling op 1/8/19 ‘blauwe zone’ 
(omgeving Beekstr, P Expo, R. de Rudderlaan, St Elisabeth, St Jan, Steenbakkerstr, Station-zuid welke 
allen gespecifieerd zijn in de aanvullende verkeersreglementen ter zake) én bewijs werkgever i.v.m. 
tewerkstelling in deze blauwe zones* : 

Tarieven
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· KOR2 : € 30 voor 1 maand, € 180 voor 6 maanden, € 360 voor 12 maanden.
· KOR4 : € 35 voor 1 maand, € 210 voor 6 maanden, € 420 voor 12 maanden.

*Vanaf 01/01/2022 zijn deze modaliteiten voor nieuwe gemeentelijke parkeerkaarten niet meer 
mogelijk. 

1.5.3. Groepsaankoop parkeerkaarten werknemers

In uitzonderlijke gevallen kan overgegaan worden tot een groepsaankooptarief* mits:

- Uitgebreide motivering groepsaankoop 
- Positieve analyse lokale parkeerdruk
- Bewijs werkgever i.v.m. tewerkstelling in Kortrijk
- Initiatief gaat uit van werkgever / organisatie (enige contactpersoon met Parko)
- Minimale continue afname van 50 gemeentelijke parkeerkaarten (combinatie on/off-street mogelijk)
- Minimale duur gemeentelijke parkeerkaart is 1 jaar
- Expliciete aanvaarding

 Tarieven: 

                KOR2 : € 150,00 voor 12 maanden

*Het College van Burgemeester en Schepenen zal, indien voldaan aan bovenstaande voorwaarden, 
per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze aanvraag en overgaan tot het opstellen van een 
overeenkomst met de werkgever/organisatie. 

2. TARIEVEN OFF-STREET

2.1. Personen die gebruik maken van de afgesloten parkings P Veemarkt, P Schouwburg, P 
Broeltorens, P Haven, P Budabrug, P Houtmarkt, P K in Kortrijk, P Kortrijk Weide en
P + R Expo of een buurtparking, P Kasteelstraat, P Sint-Denijsestraat, P Dam, P Koning Albertstraat 
en P O.-L.-Vrouwestraat dienen hiervoor parkeergelden te betalen volgens de onderstaande 
tarieflijsten (incl. btw). Het betreden van de terreinen heeft als gevolg dat het 'Reglement voor de 
gebruikers van de parkings' zonder voorbehoud wordt aanvaard.

2.2. Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten laste 
nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf en toegekend door de validatie van 
het parkeerticket met het door het Parkeerbedrijf aan deze verhuurd validatie-toestel of door de 
aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de toegestane bedragen ten laste van 
bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf aan deze betrokken derden.

De verschuldigde parkeergelden zijn eisbaar vanaf het ogenblik waarop de gebruikers het 
parkeerterrein met hun voertuig binnenrijden, en dienen onmiddellijk na de toegestane parkeertijd en 
vooraleer het voertuig het parkeerterrein verlaat, betaald te worden.

2.3. (E)-tickets

2.3.1. Dagtarief (08u00-19u59-betaalbaar in schijven)

 Centrumparkings* P Haven 

Max 1 u Gratis Gratis

Max 2 u € 3,00 € 1,50

Max 3u € 5,50 € 2,00

Meer dan 4u30/
Max. 12u

€ 9,00 € 2,50

*Centrumparkings : P Broeltorens, P Budabrug, P Houtmarkt, P K in Kortrijk, P Kortrijk Weide, P 
Schouwburg en P Veemarkt

2.3.2. Nachttarief (20u00-07u59) 
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 Centrumparkings* P Haven

Max 1 u Gratis Gratis

Max 2 u € 2,00 € 0,50

Max 3u € 2,50 € 1,00

Meer dan 4u30/
Max. 12u

€ 3,00 € 1,50

*Centrumparkings : P Broeltorens, P Budabrug, P Houtmarkt, P K in Kortrijk, P Kortrijk Weide, P 
Schouwburg en P Veemarkt 

2.3.3. P + R Expo

 P+ R EXPO

Max 1 u Gratis

Max 2 u € 2,00

Max 3u € 3,00

Meer dan 4u30/
Max 24u

€ 4,00

2.3.4. P Kortrijk Weide. Tarieven specifiek voor de bezoekers aan het zwembad 

Voor de doelgroep 'bezoekers Lago':

• 0 tot 1u30: gratis

• vanaf 1u30 tot 12uren : € 3,00

Voor de doelgroep 'horeca Lago':

• minder dan 1uur: gratis

• Tussen 1u en 1u30: € 1,50

• Tussen 1u30 en 1u40: € 2,50

• Tussen 1u40u en 4u30: € 3,00

• Tussen 4u30 en 4u50: € 4,50

• Tussen 4u50 en 5u10: € 5,50

• Tussen 5u10 en 5u30: € 6,50

• Tussen 5u30u en 6u: € 7,50

• meer dan 6u: € 9,00

2.3.5. Parkeercheques

De parkeercheque is een geldwaardekaart en wordt op maat geleverd conform bovenvermelde 
tarieven in alle parkings met parkeertickets.

2.3.6. Reductietoestel (incl. btw) - in alle parkings met tickets

Huurprijs per drie maanden 30,00 EUR
Borgstelling 50,00 EUR
Adm. kost (programmatie en activatie) 30,00 EUR

2.3.7. Reservatie voor kortparkeerders (incl. BTW) - in alle parkings zonder tickets
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Kortparkeerders kunnen een niet-aangeduide plaats in de parking reserveren volgens de gemelde 
aanvangs- en eindtijden.  Reserveringen gebeuren via de (mobiele) website van Parko.

2.3.8. Reserveren parking

In het kader van een evenement is het mogelijk om een parking, geheel of gedeeltelijk, te reserveren. 
Prijs in art. 2.3.1 en 2.3.2 is van toepassing. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld in functie 
van standaard exploitatienoden en een overeenkomst wordt opgesteld.

2.4. Bewonersabonnementen

Prijzen incl. btw Centrumparkings*
P + R Expo P Haven Buurtparkings*

    

1 maand

6 maand

1 jaar

Nachtabonnement 19u00-
08u59 voor houders van een 
gemeentelijke parkeerkaart voor 
bewoners off-street**

 

gratis gratis n.v.t.

1 maand € 30,00 € 30,00 € 30,00

6 maand € 160,00 € 160,00 € 160,00

1 jaar € 320,00 € 320,00 € 320,00

1e kaart

    

1 maand € 50,00 € 40,00 € 50,00

6 maand € 280,00 € 240,00 € 280,00

1 jaar € 550,00 € 480,00 € 550,00

2e kaart

    

*Centrumparkings : P Broeltorens, P Budabrug, P Houtmarkt, P K in Kortrijk, P Kortrijk Weide, P 
Schouwburg en P Veemarkt.

*Buurtparkings: P Kasteelstraat, P Koning Albertstraat, P Dam, P St-Denijsestraat, P Magdalena, P O.-
L.-Vrouwestraat

** Het gratis nachtabonnement off-street bewoners kan niet gecombineerd worden met een gratis 
gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners on-street.

Buiten de uren van het gratis nachtabonnement bewoners (19u00 tot en met 8u59) bedraagt de prijs 
50% van het dagtarief. 

De combinatie van een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners on-street met een gemeentelijke 
parkeerkaart voor bewoners off-street, leidt tot andere tarieven. Cumulatie van 2 gratis kaarten is niet 
mogelijk.

 2.5. Persoonsabonnementen

Prijzen incl. btw Aantal 
maanden

Centrumparkings*
Buurtparkings* P Haven P+R Expo Kortrijk 

1 € 75 € 40 € 45 € 80

6 € 410 € 240 € 270 € 440

5xdag
(ma-vr tss 8u en 
19u59)

12 € 815 € 480 € 540 € 875
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*Centrumparkings : P Broeltorens, P Budabrug, P Houtmarkt, P K in Kortrijk, P Kortrijk Weide, P 
Schouwburg en P Veemarkt

*Buurtparkings: P Kasteelstraat, P Koning Albertstraat, P Dam, P St-Denijsestraat, P Magdalena, P O.-
L.-Vrouwestraat

De persoonsabonnementen "Kortrijk" 5xdag, 6xdag en 7xdag verlenen toegang tot : * P Veemarkt, P 
Schouwburg, P Broeltorens, P Haven, P Houtmarkt en P Budabrug, P Kortrijk Weide en P K in 
Kortrijk tussen 8u00 en 19u59.

2.6. Verloren ticket: € 25,00

2.7. Eénmalige aankoop badge t.b.v. een abonnement: € 15,00

2.8. Bij het plaatsen van een wielklem: € 62,00
(niet naleven gebruikersreglement)

2.9. Interventie na sluitingstijd: € 50,00

1 € 80 € 45 € 50 € 85

6 € 435 € 270 € 300 € 465

6xdag
(ma-zat tss 8u en 
19u59)

12 € 860 € 540 € 600 € 920

1 € 85 € 50 € 55 € 90

6 € 460 € 300 € 330 € 490

7xdag
(ma-zo tss 8u en 
19u59)

12 € 900 € 600 € 660 € 960

1 € 85 € 50 € 55 € 90

6 € 465 € 300 € 330 € 495

5x24
(ma-vr 24/24)

12 € 925 € 600 € 660 € 985

1 € 90 € 55 € 60 € 95

6 € 490 € 330 € 360 € 520

6x24
(ma-zat 24/24)

12 € 970 € 660 € 720 € 1 030

1 € 95 € 60 € 65 € 100

6 € 515 € 360 € 390 € 545

7x24
(ma-zo 24u op 24u)

12 € 1 000 € 720 € 780 € 1 060

1 € 20 € 15

6 € 120 € 90

1x24
(1d/week 24u op 24u

12 € 240 € 180

n.v.t. n.v.t.

1 € 35 € 25

6 € 210 € 150

2x24
(2d/week 24u op 24u

12 € 420 € 300

n.v.t. n.v.t.

1 € 50 € 30

6 € 300 € 180

3x24
(3d/week 24u op 24u

12 € 600 € 360

n.v.t. n.v.t.
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2.10. Kampeerautoterrein P Broeltorens :   

Eerste 72 uren € 15,00/24u

Daaropvolgende uren € 20,00/24u

2.11 Groepsaankoop persoonsabonnementen

In uitzonderlijke gevallen kan overgegaan worden tot een groepsaankooptarief* mits:

- Uitgebreide motivering groepsaankoop
- Positieve analyse lokale parkeerdruk
- Bewijs werkgever i.v.m. tewerkstelling in Kortrijk
- Initiatief gaat uit van werkgever/organisatie (enige contactpersoon met Parko)
- Minimale continue afname van 50 gemeentelijke parkeerkaarten (combinatie on/off-street mogelijk)
- Minimale duur gemeentelijke parkeerkaart is 1 jaar
- Expliciete aanvaarding 

Tarieven: 

                Centrumparkings (ma-vrij): € 50,00 per maand of € 600,00 per 12 maanden

                Parking Haven (ma-vrij): € 28,00 per maand of € 336,00 per 12 maanden

*Het College van Burgemeester en Schepenen zal, indien voldaan aan bovenstaande voorwaarden, 
per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze aanvraag en overgaan tot het opstellen van een 
overeenkomst met de werkgever/organisatie. 

3. ALGEMENE BETALINGSMODALITEITEN

Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

3.1. Voor de (e-)tickets: vanaf het ogenblik waarop de gebruikers de parkeergarage met hun voertuig 
binnenrijden, en dient onmiddellijk na de toegestane parkeertijd en vooraleer het voertuig de 
parkeergarage verlaat, betaald te worden.

Gelet op artikel 2.2. kan het verschuldigde bedrag ook geheel of gedeeltelijk betaald worden door 
derden die in het bezit zijn van een validatie-toestel verhuurd door Parko of door gebruik te maken 
van parkeercheques of e-tickets.

3.2. Voor de parkeercheques: bij aflevering contant of via factuur.

3.3. Voor de bewoners- en persoonsabonnementen: de eerste maal bij aflevering van de 
abonneekaart, verlengen gebeurt via facturatie. Niet betaling binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot 
het softwarematig blokkeren van betrokken bewoners- en persoonsabonnementen. Hierdoor wordt de 
toegang tot de parking met deze abonnementen onmogelijk. Uitgang wordt verleend na betalen van 
een dagticket aan de betaalautomaat.

3.4. Bij gebruik van de wielklem: bij einde gebruik

3.5. Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

4. Gesloten fietsenstallingen

4.1. Personen die gebruik maken van de gesloten fietsenstallingen of fietskluis, dienen hiervoor 
huurgelden te betalen volgens de onderstaande tarieflijsten (incl. btw):

4.1.1. Huurtarief

Prijzen
incl. btw Fietskluizen

Fietsenparking P Budabrug  

& Buurtfietsenstallingen
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incl. BTW plaats voor 1 fiets plaats voor 1 fiets Gezinstarief: 
plaats voor 4 fietsen

Per 3 maand € 18 € 30 € 90

Per jaar € 50 € 60 € 180

 

4.1.2. Kostprijs badge en/of abonnementskaart

Aankoop badge/abonnementskaart : € 15,00.

Bij verlies of beschadiging van de badge/abonnementskaart, dient een nieuwe aangekocht te worden 
twv € 15,00.

 4.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

De eerste maal bij aflevering van de abonneekaart of badge, verlengen gebeurt via facturatie. Niet 
betaling binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot het softwarematig blokkeren van betrokken 
abonnementen. Hierdoor wordt de toegang tot de parking met deze abonnementen onmogelijk.

 4.3. Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

 

5. Fietstassen

Parko stelt fietstassen te koop met opdruk ter promotie van het fietsgebruik. 

• Enkele fietstas met opdruk kost € 10,00/stuk incl. BTW.

• Dubbele fietstas met opdruk kost € 35,00/stuk incl. BTW.

Punt 2
De retributie wordt betaald binnen dertig dagen vanaf de verzending van de factuur of in voorkomend 
geval contant tegen afgifte van een kwijting.

Punt 3
Dit reglement kan evenwel geen toepassing vinden voor wat de inning van de retributie betreft indien 
de stad genoodzaakt is op te treden ingevolge de werking van onvoorziene factoren - gelegen buiten 
de wil der mensen - zoals overstromingen, onvoorziene natuurfenomenen e.a. 

Het College van Burgemeester en Schepenen zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze 
bepaling.

Punt 4
Retributies die niet betaald zijn voor de vervaldag brengen vanaf de ingebrekestelling intresten 
volgens de wettelijke rentevoet mee.

Bovendien kan het College van Burgemeester en Schepenen weigeren nog verder de in dit reglement 
genoemde diensten te verstrekken indien de retributies verschuldigd voor vorige verstrekkingen, door 
de schuld van retributieplichtige, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden

Punt 5
Bij het sturen van een aangetekende aanmaning zal een administratiekost van 15 euro aangerekend 
worden.

Bij niet betaling van de laatste waarschuwing wordt het verschuldigd retributiebedrag voor invordering 
aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van de 
retributieplichtige.

Punt 6
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De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 
177 2° Decreet Lokaal Bestuur, of via gerechtelijke weg.

Punt 7
Bij de inwerkingtreding van dit retributiereglement wordt het reglement dat vastgesteld werd door de 
gemeenteraad in zitting van 2 december 2019 punt 6 opgeheven. 

Punt 8
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
1. Wijzigingen retributiereglement Parko.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

Algemeen directeur, Voorzitter,

(get.) Nathalie Desmet (get.) Helga Kints

Voor eensluidend afschrift:

Afgeleverd te Kortrijk,

De Gemachtigde Ambtenaar,

Art. 126 NGW


