
 
 

 

Gemeentebelasting op parkeren 
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2010 

 
ART. 1: Heffingstermijn 

 Vanaf 1 januari 2011 wordt er een gemeentebelasting gevestigd voor het 

parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen 

gelijkgesteld aan de openbare weg. 

 

ART. 2: Grondslag 

 Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar 

parkeren toegelaten is en waar een blauwe zone-reglementering van toepassing 

is. 

 Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen 

bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke 

overheden. 

 Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de 

parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 2, 

van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante 

activiteiten en de organisatie van openbare markten. 

 

ART. 3:   Bedrag 

 De belasting wordt als volgt vastgesteld 

 

 Voor wat betreft het parkeren in een blauwe zone: 

- Gratis voor de maximale duur voorzien in het verkeersreglement. Indien door 

verkeersborden een andere maximale duur wordt opgelegd is het gratis voor 

deze maximale duur. 

- Een forfaitair bedrag van 20 euro voor de periode die langer is dan deze die 

gratis is. 

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar 

aanbrengen van de parkeerschijf achter de voorruit van het voertuig, indien het 

plaatsen van de schijf verplicht is overeenkomstig artikel 27.1.1 van het KB van 

1 december 1975, of door controle door een bevoegd persoon op de andere 

plaatsen. 

 

Voor wat betreft het parkeren op de plaatsen waar door middel van 

verkeersborden een maximale parkeerduur wordt opgelegd: 

- Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden; 

- Een forfaitair bedrag van 20 euro voor de periode die langer is dan deze die 

gratis is. 

 

ART. 4: Belastingplichtige 

 De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. Bij niet-betaling 

door de gebruiker, is de belasting verschuldigd door de titularis van de 

nummerplaat van het voertuig. 

 De belasting is verschuldigd van zodra het voertuig geparkeerd is. 

 

ART. 5: Vrijstelling 

a. De belasting is niet verschuldigd op zon- en feestdagen en op 11 juli. 



b. Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is 

gratis. Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het 

ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats 

achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig 

het MB van 7 mei 1999. 

 

ART. 6: Invordering en verhaal 

 De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd 

die toegelaten is en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de 

gemeente binnen de vijf dagen, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het 

parkeerticket met de uitnodiging tot betalen dat op het voertuig werd 

aangebracht. 

 

 De gebruiker van een motorvoertuig die, indien verplicht, de parkeerschijf niet 

zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst of de parkeerschijf niet 

correct gebruikt, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in 

artikel 3 bedoelde forfaitaire tarief. 

 Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, wordt een uitnodiging om de 

belasting binnen de vijf dagen te betalen, aangebracht op de voorruit van het 

voertuig. 

 

ART. 7: Betaling 

 De belasting dient betaald 5 dagen na het afleveren van de parkeerbon. 

 In geval van niet-betaling van de belasting binnen de vijf dagen wordt de 

belasting ingekohierd. 

 

 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van 

het aanslagbiljet. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen 

betreffende de invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 

 

ART. 8: Bezwaarschriften 

 De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en 

Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, via duurzame 

drager (brief, elektronische informatiedrager, fax of e-mail) worden ingediend, 

en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door 

overhandiging. 

 Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 

drie maanden vanaf de datum van de contante inning van de belasting of de 

kennisgeving van de aanslag of van de verzending van het aanslagbiljet bij 

inkohiering. 

 De bezwaarindiener krijgt van de gemeente een ontvangstmelding binnen de 

15 kalenderdagen na het indienen van een bezwaarschrift. 

 De belastingplichtige wordt alleen uitgenodigd op een hoorzitting als hij er in zijn 

bezwaarschrift uitdrukkelijk om vraagt bij middel van een duurzame drager 

(brief, elektronische informatiedrager, fax of e-mail). 

 De bevoegde overheid handelt als administratieve overheid, bezwaren over de 

wettigheid van de verordening worden niet behandeld. 

 De beslissingstermijn voor de bevoegde overheid bedraagt zes maanden, 

eventueel te verlengen met drie maanden in geval van ambtshalve vestiging. 

 De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger krijgt per aangetekend schrijven 

een afschrift van de genomen beslissing. In dit aangetekend schrijven wordt ook 

de mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank van eerste aanleg vermeld: 

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Justitiepaleis, Poelaertplein 1, 

1000 Brussel. 

 De belastingplichtige moet beroep aantekenen binnen de drie maanden na de 

kennisgeving van de beslissing. 

 



ART. 9: Verwijl- en moratoriumintresten 

 Zonder afbreuk te doen van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn 

de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), 

hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 

4 (bewijsmiddelen van de administratie), 7 tot 10 (rechtsmiddelen; invordering 

van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en 

voorrechten van de stadskist, strafbepalingen) van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van 

dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor 

zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

ART. 10: Toezicht 

 Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

ART. 11: Bekendmaking 

 Dit reglement wordt, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 

15 juli 2005, aan het publiek bekendgemaakt door middel van aanplakking en 

treedt in werking op 1 januari 2011. 


