
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 17 DECEMBER 2019 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De 
Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, 
Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre 
Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Ilse Stockbroekx, raadslid.

BELASTINGREGLEMENT OP HET PARKEREN MET BEPERKTE 
PARKEERTIJD

De raad,

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
27; 

Gelet op het belastingreglement op het parkeren met beperkte parkeertijd, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in haar zitting van 25 september 2014;

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

Gelet op de financiële noodwendigheden van de gemeente;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 november 2019;

Gelet op de gevoerde bespreking.

Besluit:  met 30 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, 
Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels 
Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smet, 
Véronique D'Exelle stemmen ja.
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Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt er een 
gemeentebelasting gevestigd op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen 
gelijkgesteld aan de openbare weg.

Dit reglement heeft betrekking op het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren 
toegelaten is én waar een blauwe zonereglementering van toepassing is.

Artikel 2

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

- gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;

- een forfaitair bedrag van 25,00 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 van een 
parkeerschijf achter de voorruit van het voertuig, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975.

Artikel 3

De belasting is verschuldigd door de titularis 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. De belasting is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de gemeente; 
deze laatste mogelijkheid wordt enkel geboden als de gebruiker opteert voor de toepassing van het 
forfaitair tarief.

Artikel 4

De belasting is niet van toepassing op het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een 
handicap. 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.

De belasting is eveneens niet van toepassing op het parkeren van voertuigen voor de inrij van 
eigendommen waarvan het inschrijvingsteken van voormelde voertuigen leesbaar op die inrij is 
aangebracht.

Artikel 5

Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig is geplaatst of in geval de 
gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst of indien de 
gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten, wordt de 
gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 vermelde forfaitaire bedrag.

Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait brengt de aangestelde van de gemeente een 
uitnodiging tot betaling aan op de voorruit van het voertuig.

In geval van niet-betaling van de belasting, wordt de belasting in een kohier opgenomen.

Artikel 6

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen vervat in het 
gelijknamige decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.

Artikel 7

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet 
over het Lokaal Bestuur.

Artikel 8
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De toezichthoudende overheid zal op de hoogte gebracht worden van de bekendmaking van het 
reglement overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


