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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 17 december 2019

FINANCIËN

38 2019_GR_00348 Belastingreglement op parkeren - Vaststelling - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; mevrouw Anne Mattot; de heer 
Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; 
de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de 
heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer 
Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen 
Hofmans; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer 
Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de 
heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Pieter Busselot

Verontschuldigd:
de heer Dirk Van Heymbeeck; de heer André Gorgon

Beschrijving
Aanleiding en doel
De financiële toestand van de stad vergt de invoering van alle rendabele belastingen. Daartoe wordt 
voor het aanslagjaar 2020 een belasting op parkeren geheven.

Advies en motivering
Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden brengt voor de stad aanzienlijke financiële 
en personeelslasten met zich mee.  Bovendien vergt een goed parkeerbeleid voldoende en 
regelmatige controle wat de beperking van de parkeerduur en de ingenomen plaatsen betreft. Via 
deze belasting worden al deze kosten gedeeltelijk mee verhaald op de persoon die de parkeerplaats 
inneemt.

Deze belasting verlicht de financiële lasten van de stad.

Juridische gronden
Decreet over het lokaal bestuur;
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Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;

Artikelen 10/1 tot en met 10/3 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Artikel 27 KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode);

Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;

Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;

Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 29 november 2019. 

 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De ontvangsten zijn voorzien in het Meerjarenplan 2020-2025.

Beleidsinformatie
Overig beleid

Besluit
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2020 wordt er een belasting geheven op het parkeren.

Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen:
- waar parkeren toegelaten is;
- waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is;
- waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van betalend parkeren 
verplicht is;
- de zones waar de bewonerskaart of parkeerabonnement mag gebruikt worden;
- waar parkeren uitsluitend toegelaten is voor houders van een geldige gemeentelijke parkeerkaart 
thuiszorg;
- waar een maximale parkeerduur wordt opgelegd door middel van verkeersborden.

Artikel 2
Volgende begrippen worden als volgt gedefinieerd:

-          Bewijsstuk: bewijst de tariefkeuze en dient zichtbaar en volledig leesbaar achter de 
voorruit te worden gelegd:

 waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van betalend 
parkeren verplicht is: parkeerticket;

 voor de zones waar de bewonerskaart mag gebruikt worden:  papieren bewonerskaart of 
papieren parkeerabonnement;
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 waar parkeren uitsluitend toegelaten is voor houders van een geldige gemeentelijke 
parkeerkaart thuiszorg: gemeentelijke parkeerkaart thuiszorg.

In geval van digitale bewonerskaart en/of parkeerabonnement geldt de conformiteit van de 
digitale kaart met de zone waarin ze mag gebruikt worden als bewijsstuk.

-          Houders van een parkeerabonnement: inwoners, rechtspersonen, zelfstandigen en vrije 
beroepen die op het moment van de aanvraag van het abonnement gevestigd zijn of 
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad en die een parkeerabonnement ter 
waarde van 330 euro hebben aangeschaft. Dit parkeerabonnement is geldig tot 31/12 van het 
dienstjaar en dient jaarlijks te worden hernieuwd. 

-          Bewonerskaart: wordt aan inwoners gegeven die wonen in zones waar 
bewonersparkeren is toegelaten. Er worden maximum drie kaarten per wooneenheid 
uitgereikt. De eerste bewonerskaart is gratis, de tweede en derde bewonerskaart is betalend. 
De tweede en derde bewonerskaart zijn geldig tot 31/12 van het dienstjaar en dienen jaarlijks 
te worden hernieuwd. 

-          Parkeerbiljet: het betaalformulier voor het dagdeel-dagtarief dat door de vaststellende 
ambtenaar wordt aangebracht op het voertuig.

-          Dagdeel: periode van de dag waarbinnen een tarief kan van toepassing zijn. De dag 
wordt opgedeeld in 3 dagdelen:

 Dagdeel 1: van 9u tot 13.30u;
 Dagdeel 2: van 13.30u tot 18u;
 Dagdeel 3: van 18u tot 9u.

-          Voor alle andere begrippen: zie wegcode

Artikel 3
§ 1. De belasting op de bewonerskaart: de eerste bewonerskaart is gratis, de belasting voor de 
afgifte van de tweede en derde bewonerskaart is 50 euro per jaar per kaart. De belasting bij 
verlies van de kaart Is 50 euro.
Wanneer binnen de geldigheidsduur van de bewonerskaart en het parkeerabonnement voor 
een nieuwe nummerplaat een nieuwe bewonerskaart of parkeerabonnement dient aangevraagd 
te worden, wordt de belasting niet aangerekend.
De belasting wordt evenmin aangerekend bij diefstal van de kaart, voor zover daarvan 
aangifte werd gedaan bij de politiediensten en opgenomen werd In een proces-verbaal.

§ 2. De tarieven voor parkeren worden als volgt vastgesteld:
   1.       Voor wat betreft het parkeren in een blauwe zone:
      1.1   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.
      1.2   Een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel - dit is tussen 9 uur en 13.30 uur en 
tussen 13.30 uur en 18 uur – voor de periode die langer is dan deze die gratis is. In een blauwe 
zone waar het gebruik van de parkeerschijf langer verplicht is dan de in artikel 27 van de 
wegcode voorziene tijdspanne geldt het forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel (tussen 9 
uur en 13.30 uur, tussen 13.30 uur en 18 uur en tussen 18 uur en 9 uur) voor de periode die 
langer is dan deze die gratis is.
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   2.       Voor wat betreft het parkeren op de plaatsen waar door middel van 
verkeersborden een maximale parkeerduur wordt opgelegd:
      2.1   Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden.
      2.2   Een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel - dit is tussen 9 uur en 13.30 uur en 
tussen 13.30 uur en 18 uur – voor de periode die langer is dan deze die gratis is.

   3.       Voor wat betreft de plaatsen waar het regelmatig gebruik van de 
parkeerautomaten of een ander systeem van betalend parkeren verplicht is:
      3.1   Kortparkeren in de rode en groene zone is gratis voor een maximumduur van 15 
minuten.
      3.2   In de rode zone: 0,20 euro per zes minuten ( met een maximumparkeerduur van twee 
uur).
      3.3   In de groene zone: 0,20 euro per twaalf minuten ( met een maximumparkeerduur van  
twee uur).
      3.4   Een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel – dit is tussen 9u en 13.30u en tussen 
13.30u en 18u - .voor de periode niet gedekt door een parkeerticket.
   4.       Voor wat betreft de parkeerplaatsen waar de bewonerskaart mag gebruikt 
worden:
      4.1   Gratis voor de houders van de bewonerskaart en parkeerabonnement die recht geeft 
tot gratis parkeren in de desbetreffende zone.
      4.2   Een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel - dit is tussen 9 uur en 13.30 uur en 
tussen 13.30 uur en 18 uur.

   5.       Voor wat betreft de plaatsen waar parkeren uitsluitend toegelaten is voor 
houders van een geldige gemeentelijke parkeerkaart thuiszorg:
      5.1   Gratis gedurende 1 uur voor de houders van een geldige gemeentelijke parkeerkaart 
thuiszorg.
      5.2   Een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel: dit is tussen 9 uur en 13.30 uur, tussen 
13.30 uur en 18 uur en tussen 18u en 9u voor alle andere.

De belastingplichtige dient zijn voorkeur van tarief kenbaar te maken door het bewijsstuk 
zichtbaar en volledig leesbaar achter de voorruit te leggen. Indien dit bewijsstuk niet zichtbaar 
achter de voorruit ligt, wordt de belastingplichtige steeds geacht te kiezen voor de betaling 
van het forfaitaire halve dag tarief.

Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de houder 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. Dit geldt niet voor 
wat betreft de plaatsen waar parkeren uitsluitend toegelaten is voor houders van een geldige 
gemeentelijke parkeerkaart thuiszorg.

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 07.05.1999.

Artikel 6
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De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs   Bij gebreke van betaling 
wordt de belasting ingekohierd.

Belasting op het dagdeel-tarief dient betaald te worden binnen de 5 dagen na de aflevering van het 
parkeerbiljet. Bij niet betaling wordt de belasting ingekohierd. De belasting moet bij inkohiering 
betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 7
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


