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Interpellatie van Défi (mevr. Margaux, Maison, Haumont, de hh. De Bock en Clumeck): Voorstel tot wijziging 
van het vergoedingsreglement inzake het parkeren van motorvoertuigen in de openbare ruimte. 

 
Mevr. Margaux stelt voor om dit reglement (goedgekeurd op 24 oktober 2017) te wijzigen ten bate van 

de talrijke zelfstandigen die benadeeld worden door de gezondheidscrisis. Tijdens de lockdown van 18 maart tot 
18 mei 2020 hadden de professionele parkeerkaarten weinig nut door de beperking van de fysieke aanwezigheid 
op het werk terwijl talrijke zelfstandigen de kaart toch hebben moeten betalen. Leden van Défi werden hierover 
aangesproken door verschillende zelfstandigen. 

 
Défi stelt voor om de geldigheidsduur automatisch met twee maanden te verlengen van de professionele 

parkeerkaarten waarbij de periode van 18 maart tot 18 mei geheel of gedeeltelijk in de oorspronkelijke 
geldigheidperiode valt, dankzij de toevoeging van een artikel 91bis in het vergoedingsreglement, als volgt: 

« Considérant la qualification de l’OMS du coronavirus-covid 19 comme une pandémie, en date du 11 
mars 2020 ; 

Considérant que les mesures actuelles et à venir prises pour limiter la propagation du virus dans la 
population, en particulier les mesures de distanciation sociale décidées par le Conseil national de sécurité les 12, 
17 et 27 mars 2020 et le 3 avril 2020, sont de nature à ralentir toute forme d’activité sur le territoire de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 

Considérant que les mesures de confinement des habitants dans leur foyer et le ralentissement voire la 
cessation temporaire d’un grand nombre d’activités économiques et commerciales impactent de façon directe le 
stationnement local, 

Toutes les cartes professionnelles comprenant le délai de suspension des activités économiques entre le 
18 mars et le 18 mai 2020 sont prolongées de deux mois ». 

 
De h. Cools geeft aan het voorstel van Défi te steunen. De voorgestelde compensatie is minimaal omdat 

de hinder voor de handel veel langer dan twee maand heeft geduurd.  
 
Schepen Wyngaard antwoordt dat het college het voorstel van Défi niet steunt. Het is niet gepast om een 

voorstel, beperkt tot één gemeente, door te voeren omdat de genomen parkeermaatregelen tijdens de lockdown 
betrekking hadden op het gehele gewestelijke grondgebied. Het voorstel van Défi levert bovendien technische 
problemen op omdat kaarten, aangevraagd op verschillende momenten, niet op hetzelfde moment vernieuwd 
worden. Wat moet er dan gebeuren met kaarten waarvan de geldigheid maar een gedeelte binnen de 
lockdownperiode valt? Het is moeilijk om iedereen op een gelijke manier te behandelen omdat de crisis niet 
dezelfde impact heeft op elke houder van een parkeerkaart. 

 
Het college blijft wel de nodige aandacht besteden aan de problemen van de handelaars. Handelaars die 

moesten sluiten ontvingen een premie van € 500 (wat overeenkomt met het gemeentelijke aandeel van de OV), 
de subsidie aan handelsverenigingen werden verhoogd, de invordering van een hele reeks belastingen werd 
opgeschort tijdens de lockdown, er werden handelscheques ingevoerd en een online platform voor zelfstandigen, 
gratis één uur parkeren zoals ingevoerd tijdens de lockdown blijft geldig in de Ukkelse wijken waarin 
werkzaamheden uitgevoerd worden. De maatregelen van het college worden vooral gericht tot de handelaars die 
er echt nood aan hebben.  

 
Schepen Delwart vindt dat het voorstel van Défi zijn doelstelling niet bereikt om het te algemeen is. De 

dienst Economie is steeds bereid om de nodige begeleiding te voorzien voor zelfstandigen in moeilijkheden. 
 
Mevr. Margaux, de hh. Cools en De Bock betreuren het antwoord van het college omdat hun voorstel 

geen buitensporige eis is. 
 
De h. Cools geeft aan dat talrijke werknemers niet beschikken over parkeerkaarten van hun 

ondernemingen omdat de omstandigheden hen verplichten telewerk te verrichten.  
 
De h. De Bock betreurt dat het college deze twee maanden verwerpt zonder enige tegenprestatie.  
 



De h. Hayette wenst dat er hulp wordt geboden aan burgers in moeilijkheden, zonder zich toe te spitsen 
op een specifieke maatregel zoals voorgesteld door Défi. Uit solidariteit met de oppositie steunt hij - zij het 
gematigd en zonder enthousiasme - het voorstel van Défi. 

 
Het voorstel van Défi wordt verworpen door de meerderheid. 


