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16 GEMEENTEBELASTING OP HET PARKEREN IN BLAUWE ZONE – AANSLAGJAAR 2019 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

BEVOEGDHEID 

Artikel 42 §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

JURIDISCHE GROND 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van de verkeerstekens, gewijzigd bij decreet van 9 juli 2010. 

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie‐ en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap, laatst 
gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 23 juni 2011. 

MOTIVERING 

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.   

Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden brengt voor de gemeente aanzienlijke lasten 
met zich mee. 

De verhoging van de parkeermogelijkheden op het grondgebied vereist nieuwe mogelijkheden voor de 
controle op de beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen. 

Overeenkomstig artikel 10/1 in hoofdstuk V/1 van het decreet van 16 mei 2008 is het voor de gemeente 
mogelijk om een aanvullend reglement vast te stellen dat betrekking heeft op het parkeren voor een 
beperkte tijd. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

STEMMING 

Eenparig. 

BESLUIT:  

Artikel 1:  Met ingang van 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019, wordt een 
gemeentebelasting gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg 
of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. 

 Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren 
toegelaten is én 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 §1, 2de lid van de wet van 25 juni 
1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare 
markten. 

Art. 2: De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

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

‐ Een forfaitair bedrag van 20 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis 
is. 

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar 
aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 
27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.   

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 ministerieel besluit van 29 juli 1991. 

Art. 3: De belasting is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig. 

De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die 
toegelaten is door de verkeersborden, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening 
van de gemeente; deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden als de gebruiker 
opteert voor de toepassing van het forfaitair tarief. 

Art. 4: De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit 
van zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 
bedoelde forfaitaire tarief. 

 Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente 
een uitnodiging om de belasting binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het 
voertuig. 

 In geval van niet‐betaling van de belasting binnen de vijf dagen wordt de belasting 
ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. 
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