Belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen
voor de aanslagjaren 2016-2019, met ingang van 01/07/2016
Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 op het betalend parkeren op de openbare weg of
gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2016-2019 wordt opgeheven. Het nieuwe reglement
treedt in werking op 01/07/2016.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2016-2019 een belasting geheven op het parkeren van
motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen waar parkeren toegelaten
is en waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van betalend
parkeren verplicht is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun voetpaden 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 van de wet d.d. 04/07/2005 betreffende de uitoefening
en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals tot op heden gewijzigd.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de houder van de nummerplaat zodra het voertuig is geparkeerd.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
 Tarief 1
De bestuurder kiest voor het forfaitair tarief, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 25,00
EUR. In dit geval kan de bestuurder zonder enige tijdsbeperking parkeren, tijdens de dag van
10 tot 19 uur (maximum 9 uur) op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen.
De belasting wordt gekweten:
a) door het inbrengen van de nodige muntstukken of in voorkomend geval bepaalde
magneetkaarten in de parkeerautomaat, overeenkomstig de instructies vermeld op de
toestellen en waarbij een parkeerticket wordt bekomen
b) door middel van sms-parkeren volgens de instructies van de provider of volgens de wijze
aangeduid op het toestel
c) indien er geen parkeerticket werd genomen op het ogenblik dat het voertuig wordt
geparkeerd, door storting of overschrijving op de rekening van de gemeente. Dit alles
gebeurt overeenkomstig de richtlijnen die vermeld zijn op de uitnodiging tot betaling die
werd aangebracht door de aangestelde van de gemeente op de voorruit van het voertuig.
 Tarief 2
De bestuurder kiest voor een korte parkeerduur op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen. In dit
geval kan de bestuurder parkeren voor een maximum duur van negen uur, tijdens de dag van 10
tot 19 uur. De tarieven voor het kort parkeren worden vastgesteld op:
parking shopping Duinen
1) eerste 30 minuten gratis, ticket is evenwel verplicht
2) vanaf 31ste minuut:
a) 0,50 EUR per 10 minuten
b) 1,50 EUR per 30 minuten
c) 3,00 EUR per 60 minuten (1 uur)
parking III MEC Staf Versluys (randparking tussen Kapelstraat en Koningin Astridlaan)
1) 1,00 EUR voor de eerste 60 minuten
2) 2,00 EUR vanaf 61ste tot en met 120ste minuut

3) 3,00 EUR vanaf de 121ste minuut
andere betalende parkings
1) eerste 15 minuten gratis, ticket is evenwel verplicht
2) vanaf 16de minuut:
a) 0,25 EUR per 10 minuten
b) 0,75 EUR per 30 minuten
c) 1,50 EUR per 60 minuten (1 uur)
De belasting wordt gekweten:
a) door het inbrengen van de nodige muntstukken of in voorkomend geval bepaalde
magneetkaarten in de parkeerautomaat, overeenkomstig de instructies vermeld op de
toestellen en waarbij een parkeerticket wordt bekomen
b) door middel van sms-parkeren volgens de instructies van de provider of volgens de wijze
aangeduid op het toestel.
 Tarief 3
De bestuurder kiest te parkeren zonder enige tijdsbeperking en voor langere duur op de onder
artikel 2 bedoelde plaatsen. De bestuurder kan in dit geval bij het gemeentebestuur volgende
kaarten verkrijgen:
- weekkaart – 20,00 EUR
kleur: wit
afmeting: 10 cm x 10 cm
voor het parkeren gedurende zeven opeenvolgende dagen
- maandkaart – 55,00 EUR
kleur: lichtgroen
afmeting: 10 cm x 10 cm
voor het parkeren gedurende vier opeenvolgende perioden van zeven opeenvolgende dagen
- seizoenskaart – 150,00 EUR
kleur: oranje
afmeting: 10 cm x 10 cm
voor het parkeren gedurende de volledige periode waarin het betalend parkeren van toepassing
is.
De belasting wordt geheven en ingevorderd wanneer het belastbare stuk wordt afgegeven en geldt
voor alle stukken. Op het ogenblik van betaling wordt een betalingsbewijs afgegeven.
De gebruiksmodaliteiten betreffende alle toepasselijke tarieven zijn aangeduid op de
parkeerautomaten, met uitzondering van het systeem van bulkverhuring.
De gebruikers dienen de kaart of het parkeerticket duidelijk zichtbaar achter de voorruit te
plaatsen. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de belastingplichtige opteert voor het
bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 4
In het kader van bepaalde evenementen, meetings, toeristische en culturele activiteiten e.d., die
plaatsvinden in het MEC Staf Versluys en/of op het evenementenplein gelegen aan het MEC Staf
Versluys, kunnen parkeerplaatsen via groeps- of bulkverhuring ter beschikking worden gesteld.
Deze groeps- of bulkverhuring is onderworpen aan volgende voorwaarden :
 de bulkverhuring gebeurt per schijf van 50 parkeerplaatsen
 het tarief voor deze bulkverhuring wordt vastgesteld op 125 EUR/dag
 de verhuring is enkel mogelijk voor een volledige dag. De verhuur van parkeerplaatsen voor
dagdelen is niet toegestaan. Evenmin kan het tarief verminderd worden à rato van ongebruikte
parkeerplaatsen binnen elke schijf van 50 parkeerplaatsen
 de groepsverhuring gebeurt voor maximum zeven opeenvolgende kalenderdagen m.b.t.
hetzelfde evenement of dezelfde activiteit
 de groepsverhuring gebeurt enkel met het oog op het stationeren van wagens. De
groepsverhuring kan in geen geval worden aangewend voor aanvragen die zich richten op het
plaatsen van tenten, stellingen, e.a. die buiten het eigenlijke gebruik van een parkeerplaats
vallen
 de bulkverhuring beperkt zich tot parking I, II en III MEC Staf Versluys en kan zich onder geen
beding uitbreiden naar de andere parkings binnen de gemeente Bredene.
Deze groeps- of bulkverhuring vindt toepassing volgens onderstaande modaliteiten:



de organisator richt zijn schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen geeft aan elke individuele aanvraag zijn
afzonderlijke goedkeuring
 indien het college van burgemeester en schepenen aan de individuele aanvrager zijn
goedkeuring verleent, krijgt deze een betalingsuitnodiging
 slechts op het ogenblik dat de volledige betaling door het gemeentebestuur is ontvangen,
worden de groepskaarten ter beschikking gesteld van de organisator-aanvrager
 het gemeentebestuur stelt voor deze bulkverhuring groepskaarten (per 50 stuks) ter beschikking
van de organisator-aanvrager van het evenement of van de activiteit. Andere kaarten dan deze
die door het bestuur ter beschikking zijn gesteld, worden onder geen beding aanvaard als geldig
parkeerbewijs
 op de groepskaart wordt vermeld voor welk evenement de groepskaart ter beschikking wordt
gesteld en voor welke datum of periode ze mag gebruikt worden.
groepskaart (per 50 stuks)
kleur: grijs
afmeting: 10 cm x 10 cm.
Indien de bestuurder van de wagen, die deelneemt aan de activiteit of het evenement, de
groepskaart niet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig heeft geplaatst, wordt
steeds geacht dat de belastingplichtige opteert voor het forfaitair tarief, zoals omschreven in
artikel 3 van huidig reglement.
Artikel 5
De belasting is ondeelbaar en voor de gekozen geldigheidsduur verschuldigd, ongeacht of de
titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte kaart aan het gemeentebestuur terug te
bezorgen.
Artikel 6
De belasting is niet van toepassing op:
 personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart overeenkomstig het
Ministerieel Besluit d.d. 07/05/1999, zoals tot op heden gewijzigd,
 bewoners die beschikken over een parkeerkaart overeenkomstig artikel 2.52 van het Koninklijk
Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
 personen die beschikken over een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers
overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld in het gemeentelijke reglement.
De vrijstelling van de belasting wordt slechts verleend als de parkeerkaart voor personen met een
handicap, de bewonerskaart of de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers duidelijk
zichtbaar achter de voorruit wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat
de belastingplichtige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 7
Bij toepassing van het in artikel 3 vermelde forfaitair tarief 1 wordt de belasting betaald binnen de
tien dagen na de ontvangst van de uitnodiging tot betaling.
Wanneer de contant inning niet kan worden uitgevoerd binnen de tien dagen, wordt de belasting
een kohierbelasting.
Artikel 8
Het parkeren van een motorvoertuig op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen, gebeurt steeds op
eigen risico van de gebruiker of van degene die burgerlijk verantwoordelijk is. Het parkeergeld
geeft enkel recht op parkeren, maar geeft de gebruiker geen recht op bewaking. Het
gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongeacht welk feit dat beschadiging of
verlies van het geparkeerde voertuig tot gevolg heeft.

Opgegeven - gemeenteraadszitting 30/06/2016

Belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde
plaatsen voor de aanslagjaren 2016-2019
Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 22/06/2015 op het betalend parkeren op de openbare weg of
gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2015-2019 wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar
2016.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2016-2019 een belasting geheven op het parkeren van
motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen waar parkeren toegelaten
is en waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van betalend
parkeren verplicht is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun voetpaden 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 van de wet d.d 25/06/1993 betreffende de uitoefening
van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, zoals tot op heden gewijzigd.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de houder van de nummerplaat zodra het voertuig is geparkeerd.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
 Tarief 1
De bestuurder kiest voor het forfaitair tarief waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 25,00
EUR. In dit geval kan de bestuurder zonder enige tijdsbeperking parkeren, tijdens de dag van
10 tot 19 uur (max. 9 uur) op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen.
De belasting wordt gekweten:
a) door het inbrengen van de nodige muntstukken of in voorkomend geval bepaalde
magneetkaarten in de parkeerautomaat, overeenkomstig de instructies vermeld op de
toestellen en waarbij een parkeerticket wordt bekomen
b) door middel van sms-parkeren volgens de instructies van de provider of volgens de wijze
aangeduid op het toestel
c) indien er geen parkeerticket werd genomen op het ogenblik dat het voertuig wordt
geparkeerd, door storting of overschrijving op de rekening van de gemeente. Dit alles
gebeurt overeenkomstig de richtlijnen die vermeld zijn op de uitnodiging tot betaling die
werd aangebracht door de aangestelde van de gemeente op de voorruit van het voertuig.
 Tarief 2
De bestuurder kiest voor een korte parkeerduur op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen. In dit
geval kan de bestuurder parkeren voor een maximum duur van acht uur, tijdens de dag van 10
tot 19 uur. De tarieven voor het kort parkeren worden vastgesteld op:
parking shopping Duinen
1) eerste 30 minuten gratis, ticket is evenwel verplicht
2) vanaf 31ste minuut:
a) 0,50 EUR per 10 minuten
b) 1,50 EUR per 30 minuten
c) 3,00 EUR per 60 minuten (1 uur)
parking Staf Versluys 3 (randparking tussen Kapelstraat en Koningin Astridlaan)
1) 1,00 EUR voor de eerste 60 minuten
2) 2,00 EUR vanaf 61ste tot en met 120ste minuut

3) 3,00 EUR vanaf de 121ste minuut
andere betalende parkings
1) eerste 15 minuten gratis, ticket is evenwel verplicht
2) vanaf 16de minuut:
a) 0,25 EUR per 10 minuten
b) 0,75 EUR per 30 minuten
c) 1,50 EUR per 60 minuten (1 uur)
De belasting wordt gekweten:
a) door het inbrengen van de nodige muntstukken of in voorkomend geval bepaalde
magneetkaarten in de parkeerautomaat, overeenkomstig de instructies vermeld op de
toestellen en waarbij een parkeerticket wordt bekomen
b) door middel van sms-parkeren volgens de instructies van de provider of volgens de wijze
aangeduid op het toestel
 Tarief 3
De bestuurder kiest te parkeren zonder enige tijdsbeperking en voor langere duur op de onder
artikel 2 bedoelde plaatsen. De bestuurder kan in dit geval bij het gemeentebestuur volgende
kaarten verkrijgen:
- weekkaart – 20,00 EUR
kleur: wit
afmeting: 10 cm x 10 cm
voor het parkeren gedurende zeven opeenvolgende dagen
- maandkaart – 55,00 EUR
kleur: lichtgroen
afmeting: 10 cm x 10 cm
voor het parkeren gedurende vier opeenvolgende perioden van zeven opeenvolgende dagen
- seizoenskaart – 150,00 EUR
kleur: oranje
afmeting: 10 cm x 10 cm
voor het parkeren gedurende de volledige periode waarin het betalend parkeren van toepassing
is.
De gebruiksmodaliteiten betreffende alle toepasselijke tarieven zijn aangeduid op de
parkeerautomaten, met uitzondering van het systeem van bulkverhuring.
De gebruikers dienen de kaart of het parkeerticket duidelijk zichtbaar achter de voorruit te
plaatsen. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de belastingplichtige opteert voor
het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 4
In het kader van bepaalde evenementen, meetings, toeristische en culturele activiteiten e.d., die
plaatsvinden in het MEC Staf Versluys en/of op het evenementenplein gelegen aan het MEC Staf
Versluys, kunnen parkeerplaatsen via groeps- of bulkverhuring ter beschikking worden gesteld.
Deze groeps- of bulkverhuring is onderworpen aan volgende voorwaarden :
 De bulkverhuring gebeurt per schijf van 50 parkeerplaatsen
 Het tarief voor deze bulkverhuring wordt vastgesteld op 125 EUR/dag
 De verhuring is enkel mogelijk voor een volledige dag. De verhuur van parkeerplaatsen voor
dagdelen is niet toegestaan. Evenmin kan het tarief verminderd worden à rato van ongebruikte
parkeerplaatsen binnen elke schijf van 50 parkeerplaatsen
 De groepsverhuring gebeurt voor maximum zeven opeenvolgende kalenderdagen m.b.t.
hetzelfde evenement of dezelfde activiteit
 De groepsverhuring gebeurt enkel met het oog op het stationeren van wagens. De
groepsverhuring kan in geen geval worden aangewend voor aanvragen die zich richten op het
plaatsen van tenten, stellingen, e.a. die buiten het eigenlijke gebruik van een parkeerplaats
vallen
 De bulkverhuring beperkt zich tot parking I, II en III MEC Staf Versluys en kan zich onder geen
beding uitbreiden naar de andere parkings binnen de gemeente Bredene.
Deze groeps- of bulkverhuring vindt toepassing volgens onderstaande modaliteiten:
 De organisator richt zijn schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen geeft aan elke individuele aanvraag zijn
afzonderlijke goedkeuring



Indien het college van burgemeester en schepenen aan de individuele aanvrager zijn
goedkeuring verleent, krijgt deze een betalingsuitnodiging
 Slechts op het ogenblik dat de volledige betaling door het gemeentebestuur is ontvangen,
worden de groepskaarten ter beschikking gesteld van de organisator-aanvrager
 Het gemeentebestuur stelt voor deze bulkverhuring groepskaarten (per 50 stuks) ter beschikking
van de organisator-aanvrager van het evenement of van de activiteit. Andere kaarten dan deze
die door het bestuur ter beschikking zijn gesteld, worden onder geen beding aanvaard als geldig
parkeerbewijs
 Op de groepskaart wordt vermeld voor welk evenement de groepskaart ter beschikking wordt
gesteld en voor welke datum of periode ze mag gebruikt worden.
groepskaart (per 50 stuks)
kleur: grijs
afmeting: 10 cm x 10 cm.
Indien de bestuurder van de wagen die deelneemt aan de activiteit of het evenement, de
groepskaart niet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig heeft geplaatst, wordt
steeds geacht dat de belastingplichtige opteert voor het forfaitair tarief, zoals omschreven in
artikel 3 van huidig reglement.
Artikel 5
De belasting is ondeelbaar en voor de gekozen geldigheidsduur verschuldigd, ongeacht of de
titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte kaart aan het gemeentebestuur terug te
bezorgen.
Artikel 6
De belasting is niet van toepassing op:
 personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart overeenkomstig het
Ministerieel Besluit d.d. 07/05/1999, zoals tot op heden gewijzigd,
 bewoners die beschikken over een parkeerkaart overeenkomstig artikel 2.52 van het Koninklijk
Besluit d.d. 09/01/07 tot wijziging van het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
 personen die beschikken over een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers
overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld in het gemeentelijke reglement.
De vrijstelling van de belasting wordt slechts verleend als de parkeerkaart voor personen met een
handicap, de bewonerskaart of de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers duidelijk
zichtbaar achter de voorruit wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat
de belastingplichtige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 7
Bij toepassing van het in artikel 3 vermelde forfaitair tarief 1 wordt de belasting betaald binnen de
tien dagen na de ontvangst van de uitnodiging tot betaling.
Wanneer de contant inning niet kan worden uitgevoerd binnen de tien dagen, wordt de belasting
een kohierbelasting.
Artikel 8
Het parkeren van een motorvoertuig op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen, gebeurt steeds op
eigen risico van de gebruiker of van degene die burgerlijk verantwoordelijk is. Het parkeergeld
geeft enkel recht op parkeren, maar geeft de gebruiker geen recht op bewaking. Het
gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongeacht welk feit dat beschadiging of
verlies van het geparkeerde voertuig tot gevolg heeft.

