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08. Gemeentebelasting op het parkeren in blauwe zone en parkeerplaatsen waar de parkeerduur beperkt
wordt tot 15 minuten - aanslagjaar 2020
De Raad,
Regelgeving
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is op basis van artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat het de bevoegdheid is van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op
te heffen of te wijzigen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Met ingang van 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2020 wordt een contant
te betalen belasting geheven op:
 Het parkeren op de parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is
overeenkomstig artikel 27.1-27.2 en artikel 70.2.1.3°.a) (K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg)
o In blauwe zones bij het niet naleven van de gebruiksmodaliteiten

o

Op plaatsen gesignaleerd met het bord E9a met onderbord 'max. 15 min. ' bij het niet
naleven van de gebruiksmodaliteiten

PARKEREN IN BLAUWE ZONES
Art. 2. - De contante belasting 'naheffing blauwe zone' is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd
(blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe zonereglementering overeenkomstig art. 27.1 en 27.2
(KB van 1/12/75 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg).
Art. 3. - De belasting 'naheffing blauwe zone' kan vastgesteld worden, indien niet aangeduid op de
signalisatie, tijdens de periode van 9.00 uur tot 18.00 uur, behoudens op zon- en feestdagen (indien niet
anders aangeduid op de signalisatie). In de andere gevallen is de belasting vaststelbaar tijdens de periode
aangeduid op de signalisatie. Tijdens deze periodes is de belasting verschuldigd van zodra de toegestane
parkeerduur is overschreden of wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de
parkeerschijf, met uitzondering van het bedrog van de parkeerschijf, niet heeft nageleefd.
Deze belasting bedraagt € 25,00.
PARKEREN OP PARKEERPLAATSEN WAAR DE PARKEERDUUR BEPERKT WORDT TOT 15 MIN
Art. 4. - De contante belasting 'naheffing extra kortparkeren' is van toepassing op plaatsen aangeduid door
de signalisatie fig. E9a met onderbord 'max. 15 min.' overeenkomstig art. 70.2.1.3°.a) (KB van 1/12/75
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg).
Art. 5. - De belasting 'naheffing extra kortparkeren' kan vastgesteld worden, indien niet aangeduid op de
signalisatie, tijdens de periode van 9.00 uur tot 18.00 uur, van maandag tot en met zondag, (indien niet
anders aangeduid op de signalisatie). Tijdens deze periodes is de belasting verschuldigd van zodra de
toegestane parkeerduur is overschreden.
Deze belasting bedraagt € 25,00.
ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 6. - De personen met een handicap, houders van een speciale kaart uitgereikt door een officiële instelling
overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999, worden vrijgesteld van de belasting 'naheffing
blauwe zone' en 'naheffing extra kortparkeren' en elke parkeerduurbeperking op voorwaarde dat deze kaart
zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de voorruit van het voertuig of als er geen voorruit is, op het
voorste gedeelte van het voertuig. De vervaldatum van de kaart moet zichtbaar zijn voor controle (art. 27.4
KB van 1/12/75 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).
Art. 7. - De naheffing is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.
Art. 8. - De contante belasting wordt betaald:
a) De 'naheffing blauwe zone' en de 'naheffing extra kortparkeren' : binnen de tien dagen door storting
of overschrijving op de rekening van de gemeente Moorslede, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op
de betalingsvordering welke wordt nagestuurd aan de houder van de nummerplaat.
Art. 9. - Bij niet-betaling van deze contante belasting, wordt de belasting een kohierbelasting. Het kohier
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 10. - De officiële feestdagen zijn: Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag, Feest van de Arbeid (1 mei), O-L-H
Hemelvaart, Pinkstermaandag, Feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli), Nationale Feestdag (21 juli), OL-V Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november), Kerstdag (25
december).
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Art. 11. - De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Art. 12. - In geval van niet-betaling na de laatste aangetekende waarschuwing zal worden overgegaan tot
gerechtelijke invordering van de parkeerbelasting.
Art. 13. - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester
en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening
kan enkel gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren binnen een termijn
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening
ervan.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vragen
in zijn bezwaarschrift.
De invordering van de belasting wordt in het geval van de in het eerste lid bedoelde betwisting opgeschort
totdat het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen heeft.
Art. 14. - De retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone en zones voor kort parkeren
goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 juni 2014 wordt opgeheven.
Art. 15. - Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
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