FINANCIËN. BELASTING OP PARKEREN. GOEDKEURING
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2020
Artikel 1
Vanaf 1 juni 2020 wordt er een gemeentebelasting gevestigd voor het parkeren van
motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Artikel 2
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.
Artikel 3
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.

Artikel 4
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.
Artikel 5
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.
Artikel 6
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die
toegelaten is.
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 parkeerbiljet, aangebracht
op de voorruit van het voertuig.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8
Aan de belastingplichtige wordt een aanslagbiljet toegezonden samen met een beknopte
samenvatting van het reglement krachtens welke de belasting is verschuldigd.
Artikel 9
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.
Artikel 10
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.

Artikel 11
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 12
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.

