Belasting op betalend parkeren
(gemeenteraad 6/2/2019)
DE RAAD,

Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet ;

Gelet op het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door
parkeerbedrijven;

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad, zoals bepaald in de artikelen 40 en 41 van het
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei
2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met
een handicap;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende de retributie op parkeren

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Overwegende dat het onderhouden en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de
gemeente aanzienlijke lasten met zich meebrengen;

Overwegende dat het doen betalen van personen die kiezen voor het forfaitair stelsel extra
inspanningen en kosten met zich meebrengt;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;

Gehoord de vraag van raadslid Arbijn om de European Disability Card eveneens te vermelden in
het reglement. Anderzijds geeft de European Disability Card geen recht om een parkeerplaats,
voorbehouden voor personen met een handicap, in te nemen.
Burgemeester stelt dat dit eerder geafficheerd moet worden ipv op te nemen in het reglement;

Gehoord de vraag van de CD&V fractie om deze belasting op te heffen. Deze parking ligt dichtst
bij de horeca. Ze meldt ook dat de parking slecht verlicht is en niet in goede staat.
BESLUIT:

17 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, Gunther Cooreman, Wim Arbijn, Freddy
Schatteman, Kim Haentjens, Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve,
Callaert Gino, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy)
6 stemmen tegen (Francky Verhofstadt, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Poppe Yves,
Van de Velde Bert, D'heer Hilde)

ART. 1
Voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 wordt er een gemeentebelasting gevestigd voor het
parkeren van motorvoertuigen op de gemeentelijke parking, gelegen langsheen de Donklaan tussen
de huisnummers 148 en 150. Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op die plaats
waar dat parkeren toegelaten is en waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten of een
ander systeem van betalend parkeren verplicht is.

Artikel 2:
§1. De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Voor het parkeren van alle gebruikers van een motorvoertuig:
1,00 euro per uur met een minimum van 1,00 euro, aangeduid als ‘tarief 1’
De tarieven zijn van toepassing van 10 uur tot 12 uur, en van 14 tot 20 uur, en dit op alle dagen,
zondagen en wettelijke feestdagen inclusief.
De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor het volgende forfaitair stelsel, aangeduid als ‘tarief
2’, te kiezen:
7 euro voor de hele dag, zijnde van 10 uur tot 12 uur en van 14 tot 20 uur
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter
de voorruit van het voertuig van hetzij het ticket dat de parkeerautomaat afprint na de betaling van
bovenvermelde belasting, hetzij elk ander bewijs dat aan de belasting werd voldaan.
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap of een European Disability
Card 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 7 mei 1999.
Artikel 3:
De belasting is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is, en is betaalbaar hetzij door het insteken
in het apparaat van muntstukken of bepaalde magneetkaarten hetzij door elke andere vorm van
betaling die voor de betrokken zone van toepassing is, hetzij 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.
Artikel 4:
De gebruiker van een motorvoertuig die het ticket van de parkeerautomaat of elk ander bewijs van
betaling, bekomen na betaling van de in artikel 2 bedoelde belasting 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 forfaitaire systeem zoals in het eerste lid gedefinieerd, brengt
de aangestelde van de gemeente een uitnodiging om de belasting binnen de 10 dagen te betalen aan
op de voorruit van het voertuig. In geval van niet-betaling van de belasting binnen de 10 dagen wordt
de belasting een kohierbelasting.
Artikel 5:
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 6:
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaarschrift indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen, dat als administratieve overheid optreedt.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van
de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Artikel 7:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen, zijn de
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van
toepassing op de provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op
de inkomsten betreffen.
Artikel 8:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het aanduiden van de personeelsleden
die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten.

Artikel 9:
Dit besluit en de inhoud ervan binnen de tien dagen bekend te maken op de website van de
gemeente, met de vermelding van de datum waarop het besluit op de website bekendgemaakt is,
vermelding van de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en vermelding van de mogelijkheid om
klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

In opdracht,
get. Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

NAMENS DE GEMEENTERAAD
get. Karel De Gucht
voorzitter
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