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BELASTING OP PARKEREN MET BEPERKTE PARKEERTIJD 
 

De Raad, 

 

Besluit: 

Artikel 1 

Met ingang van 1oktober 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 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 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 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande dit 

reglement. 

Artikel 8 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden 

aan de provinciegouverneur.  


