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Vredegerecht van het kanton Genk

De vrederechter spreekt het volgende vonnis uit in de zaak van:

- Tijdelijke handelsvennootschap POG (PARKEREN ON-STREET GENK), met vennoten:
• BV OPTIMAL PARKING CONTROL, met zetel te 3020 HERENT, Tildonksesteenweg

62, met ondernemingsnummer 0476.952.364
• NV GENKPARK, met zetel te 1930 Zaventem, Belgicastraat 3 bus 6, met

ondernemingsnummer 0450.336.752
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0899913936, met

administratieve zetel te 3600 Genk, Reinpadstraat 11

met als advocaat meester Dominik Pauwels, die kantoor houdt te 3020 Herent, Wilselsesteenweg

103

eisende partij

- Gregorio AIELLO, met rijksregisternummer 71052958373, die woont te 3600 Genk, Kerkeweg 2

verwerende partij

Procedure

Rik KERKSTOEL, gerechtsdeurwaarder te Hasselt, heeft de dagvaarding op 28 oktober 2021
betekend.

De zaak werd op verzoek van Gregorio AIELLO omwille van zijn verblijf in het buitenland ter zitting
op dinsdag 9 november 2021 om 9:30 uur verdaagd naar de zitting op dinsdag 14 december 2021

om 9:30 uur.

De THV PARKEREN ON STREET GENK en Gregorio NELLO hielden hun pleidooi ter zitting op dinsdag
14 december 2021 om 9:30 uur waarop zij hun dossiers hebben neergelegd.

De Wet op het taalgebruik in gerechtszaken werd nageleefd.

Motivering

De THV PARKEREN ON STREET GENK vordert Gregorio NELLO te veroordelen om de
parkeerretributie van 9 april 2021 te betalen van € 20,00, verhoogd met € 15,00 aanmaningskosten,

samen € 35,00 (vijfendertig euro), te vermeerderen met de gerechtelijke intrest vanaf de
dagvaarding.

De THV PARKEREN ON STREET GENK vordert Gregorio AIELLO te veroordelen tot de kosten van dit
geding, begroot op:
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dagvaarding

begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand

basis rechtsplegingsvergoeding

totaal

77,85

20,00

195.00

292,85

en Gregorio AIELLO te veroordelen om het rolrecht van € 50,00 na uitnodiging aan de Belgische Staat

te betalen.

Gregorio AIELLO voerde ter zitting aan dat hij zijn auto met kenteken I-DBX-054 te Genk op 9 april

2021 om 16:42 niet op de Dieplaan had geparkeerd, maar er enkel en alleen had stilgestaan om een

brief van het ziekenfonds te posten in de brievenbus van een door covid 19 getroffen bewoner van

een aan de Dieplaan gelegen appartementsgebouw.

Gregorio AIELLO voerde bovendien aan dat het voor hem volstrekt onmogelijk was om zijn verweer

via elektronische weg ter kennis te brengen van de THV PARKEREN ON STREET GENK. Hij

argumenteerde ter zitting: "lk ging er altijd vanuit dat de technologie in dienst van de mens stond,

maar hier is het omgekeerd. Bij telefonisch contact was er geen enkele ruimte voor argumentatie of

gesprek en kreeg ik steevast te horen: jij moet betalen. En op de no-reply-mails, die ik in een reactie

kreeg, is het onmogelijk om te antwoorden. Ik heb een universitaire opleiding maar nooit een cursus

parkeren in Genk kunnen volgen. Om maar te zeggen dat het systeem moeilijk te begrijpen is. Zeker

voor mensen die niet mee zijn met de digitale wereld of het Nederlands onvoldoende machtig zijn. lk

heb in het woordenboek Nederlands opgezocht wat retributie betekent. Er staat dat het gaat om

een betaling aan de overheid voor verleende diensten. Dan vraag ik mij af welke diensten er aan mij

verleend zijn?" (Het Belang van Limburg 15 december 2021).

Een 'stilstaand voertuig' is een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- en

uitstappen van personen of voor het laden en lossen van zaken (art. 2.22 Wegverkeersreglement).

Een 'geparkeerd voertuig' is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen

van personen of voor het laden en lossen van zaken (art. 2.23 Wegverkeersreglement).

De THV PARKEREN ON STREET GENK voert aan dat art. 2.22 eng moet worden geïnterpreteerd en

dat Gregorio AIELLO na de registratie van de nummerplaat van zijn auto in het parkeerautomaat kon

genieten van één uur gratis parkeertijd (art. 7, 5 2 Retributiereglement voor het parkeren in de stad
Genk vanaf 1 maart 2021) om de brief te posten.

Het Wegverkeersreglement en het retributiereglement van de stad Genk moeten in alle redelijkheid

worden toegepast. Destijds kon de parkeerwachter vaststellen of een voertuig stilstond omdat de
bestuurder of een passagier een brief postte, maar een scanauto kan dit uiteraard niet. Een voertuig

dat stilstaat gedurende de tijd die nodig is om een brief in een brievenbus of een postbus te steken,

blijft een stilstaand voertuig. Zoals het voertuig van een postbode of van een pakjesdienst een
stilstaand voertuig is gedurende de tijd die nodig is om post in brievenbussen te steken of om pakjes

af te leveren.

De vordering is ongegrond.
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Beslissing

Rechtsprekend in laatste aanleg en op tegenspraak.

Verklaart de vordering ontvankelijk maar ongegrond.

Veroordeelt de THV PARKEREN ON STREET GENK tot haar kosten van dit geding, vereffend op:

dagvaarding

begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand

basis rechtsplegingsvergoeding

totaal

77,85

20,00

97 50

195,35

De vrederechter veroordeelt TH POG (Parkeren On-Street Genk), met KBO-nummer 0899913936, tot

betaling van het rolrecht van € 50,00. Dit rolrecht is na uitnodiging te betalen aan de Belgische Staat.

Dit vonnis is op tegenspraak uitgesproken in openbare zitting van 4 januari 2022 van het

vredegerecht van het kanton Genk, door vrederechter Lode Vrancken, bijgestaan door griffier Vicky

Coenen.

Digitaal ondertekend door
De vrederechter
Lode Vrancken

op 04-01-2022 om 09:53:01
vredegerecht van het
kanton Genk

Digitaal ondertekend door
De griffier
Vicky Coenen

op 04-01-2022 om 10:02:21
vredegerecht van het
kanton Genk
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