Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 2016-2019, met
ingang van 01/07/2016
Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 op het parkeren in een blauwe zone 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 plaatsen waar 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 §2 van de wet d.d. 04/07/2005 betreffende de
uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, zoals tot op heden
gewijzigd.
Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
 gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden,
 een forfaitair bedrag van 25,00 EUR 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 d.d. 01/12/1975, zoals tot op heden gewijzigd. Deze beperkte parkeertijd zoals
bedoeld in artikel 27.1.1 is niet van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrit
van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrit is
aangebracht zoals omschreven in het Koninklijk Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging van het
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975.
Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de belastingplichtige opteert voor het bedoelde
forfaitaire bedrag.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer is geparkeerd dan de tijd die toegelaten is
door de verkeersborden en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.
De belasting wordt gekweten door storting of overschrijving op de rekening van de gemeente. De
betaling 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.
Artikel 5
Van deze belasting zijn vrijgesteld:

personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart overeenkomstig het
Ministerieel Besluit d.d. 07/05/1999,

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 gemeentelijk 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 in artikel 2 bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 6
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief, dient de belasting te worden betaald
binnen de tien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betaling.
In geval van niet-betaling binnen de tien dagen, wordt de belasting ingekohierd.

Opgegeven - gemeenteraadszitting 30/06/2016

Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 20162019
Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 19/12/2013 op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren
2014-2019 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 plaatsen waar 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 §2 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 wordt als volgt vastgesteld:
 gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden,
 een forfaitair bedrag van 25,00 EUR 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 d.d. 01/12/1975, zoals tot op heden gewijzigd. Deze beperkte parkeertijd zoals
bedoeld in artikel 27.1.1 is niet van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrit
van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrit is
aangebracht zoals omschreven in het Koninklijk Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging van het
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975.
Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de belastingplichtige opteert voor het bedoelde
forfaitaire bedrag.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer is geparkeerd dan de tijd die toegelaten is
door de verkeersborden en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.
De belasting wordt gekweten door storting of overschrijving op de rekening van de gemeente. De
betaling 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.
Artikel 5
Van deze belasting zijn vrijgesteld:

personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart overeenkomstig het
Ministerieel Besluit d.d. 07/05/1999,

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 gemeentelijk 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 in artikel 2 bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 6
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief, dient de belasting te worden betaald
binnen de tien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betaling.
In geval van niet-betaling binnen de tien dagen, wordt de belasting ingekohierd.

