Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de
GEMEENTERAAD.
zitting van 24 november 2011

Aanwezig : L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; J. Van Hooydonck, A. Van Loon, C.
De Rydt, R. Francken, M. De Bock, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW
(raadgevende stem) ; M. Buyens, J. Peeters, K. Vanhees, J. Fraeters, A. Broos,
F. Wouters, G. Verpraet, J. Oerlemans, L. Peeters, S. Van Heybeeck, M. van
Hooydonk, J. Breugelmans, A. Dierckx, Y. Ceusters, L. Van Looveren, H. De
Schepper, L. Vanermen, P. Coppens, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
verontschuldigd : J. Van den Bergh, raadslid.
onderwerp : Punt 4. : Goedkeuring van de belastingsverordening op het parkeren in
een blauwe zone.

De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42 betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad en artikel
253 betreffende het algemeen bestuurlijk toezicht van het gemeentedecreet van 15
juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 en alle latere wijzigingen
betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 en alle latere wijzigingen
betreffende de gemeentelijke bewonerskaart;
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;
Overwegende dat de druk op het beperkt aantal parkeerplaatsen in de blauwe
zone ook nieuwe mogelijkheden vereist voor de controle op de beperking van de
parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen; dat het de bedoeling is om het aantal
beschikbare plaatsen voor occasionele bezoekers gedurende de dag te verhogen;
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor
de gemeente aanzienlijke financiële en materiële lasten met zich meebrengen; dat
de belasting inkomsten genereert om o.a. het onderhoud van de voorziene
parkeerplaatsen te verzorgen;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Alfons Dierckx, Francis Wouters, Yves Ceusters,
Alois Broos, Koen Vanhees, Jan Fraeters, Martine van Hooydonk, Wies Peeters,
Lea Van Looveren, Monique Buyens, Jan Oerlemans, Jan Breugelmans, Sigrid
Van Heybeeck, Georges Verpraet, Clarisse De Rydt, Gust Van Loon, Jan Van
Hooydonck, Maarten De Bock, René Francken, Lieve Vanermen, Hans De
Schepper, Philip Coppens, Joanna Peeters en Lukas Jacobs.
Artikel 1:
Vanaf het dienstjaar 2012 wordt er een gemeentebelasting gevestigd voor het
parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de 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 zone-reglementering van
toepassing is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen
bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke
overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de
parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in het artikel 4, § 2,
van de wet van 25 juni 1993 en alle latere wijzigingen betreffende de uitoefening
van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten.
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 achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf,
overeenkomstig het artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.
Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door de
gemeente uitgereikte officiële bewonerskaart, overeenkomstig het ministerieel
besluit van 9 januari 2007 zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het
voertuig.
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap 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 langer geparkeerd is dan de tijd die
toegelaten is door de verkeersborden en is betaalbaar door overschrijving op de
rekening van de gemeente.
Artikel 4 :
Als de parkeerschijf niet duidelijk zichtbaar achter de voorruit of vooraan het
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 houder van de
nummerplaat 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 aan op de voorruit van
het voertuig om de belasting contant te betalen.
In geval van niet-betaling van de belasting wordt de belasting een kohierbelasting.
Artikel 5:
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen
ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30
mei 2008.

Artikel 6:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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