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DE GEMEENTERAAD
Gemeentebelasting op het parkeren in een blauwe zone in de gemeente Pelt.
DE GEMEENTERAAD:
Aanleiding en doel
Naar aanleiding van de fusie dient in de gemeente Pelt een eenvormig tarief voor het parkeren in een blauwe zone worden
vastgesteld.
Het parkeren in een blauwe zone is gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de bepalingen van het koninklijk besluit van
1 december 1975. Voor elke periode die langer is van dan deze die gratis is kan per dag een forfaitair bedrag worden
aangerekend.
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 40 en 41.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
De wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren,
zoals gewijzigd bij de wet van 22 december 2008, inzonderheid artikel 3.
Het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.
Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 waarbij de personen worden aangewezen die de speciale parkeerkaart voor
gehandicapten kunnen bekomen alsook de ministeries die bevoegd zijn om deze kaart uit te reiken en waarbij het model
ervan alsmede de modaliteiten van afgifte, intrekking en gebruik worden bepaald.
Motivering
Het aanleggen van parkeermogelijkheden op openbaar domein brengt voor de gemeente aanzienlijke lasten met zich mee..
Het is derhalve redelijk om een gemeentebelasting op het parkeren in een blauwe zone vast te stellen.
Na de fusie dient voor de gemeente Pelt een eenvormig tarief te worden vastgesteld.
Stemming
Aantal ja-stemmen: 24.
Aantal neen-stemmen: 3, nl. van de raadsleden Katrijn Conjaerts, Hans Proost en Sofie Monsieurs.
Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Frank Seutens, Leon Alders, Kim Strzebonski en Benny Bax.
BESLUIT:
Artikel 1.Er wordt vanaf 01 februari 2019 een gemeentebelasting gevestigd voor het parkeren van voertuigen op de openbare weg of op
de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Deze belasting is een contantbelasting en wordt bij niet-betaling binnen de 5
dagen een kohierbelasting.
Dit reglement beoogt het parkeren van een voertuig op plaatsen waar parkeren toegelaten is en waar tevens een reglementering
met beperkte parkeertijd 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.
Artikel 2.De belasting wordt als volgt vastgesteld :
gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 december 1975; een forfaitair
bedrag van 12,50 EUR 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 artikel 27.1.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975.
Deze reglementering is niet van toepassing op voertuigen van de politiediensten, hulpdiensten en dienstvoertuigen van de
gemeente Pelt.
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.
Artikel 3.De belasting is verschuldigd door de houder van de nummerplaat, zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten
is door de bepalingen van het koninklijk besluit 01 december 1975, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de
gemeente.
Artikel 4.De gebruiker van een voertuig die de parkeerschijf niet of niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst of de parkeerschijf
op een niet-reglementaire manier gebruikt, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire
tarief.
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente een uitnodiging om de belasting binnen
de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig
In geval van niet-betaling van de belasting binnen de vijf dagen wordt de belasting ingekohierd en wordt de belasting een
kohierbelasting.
Artikel 5.De belasting wordt ten laste gelegd van de houder van de nummerplaat.
Artikel 6.De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni
van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel beheerder die onverwijld instaat voor de verzending
van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier, ook de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn
waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om
het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te
worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift.
Artikel 7.De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag, een verhoging of een administratieve geldboete een
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde dag, volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde dag, volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen worden ingediend. Het
bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden · aan het college van burgemeester en schepenen of
aan de personeelsleden die het speciaal daarvoor aanwijst.
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en vermeldt de naam, de
hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave
van de feiten en middelen.
Het college van burgemeester en schepenen of het een personeelslid dat door het college van burgemeester en
schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldigen en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de
financieel beheerder;
De belastingschuldigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten, enz.
zolang de gemeenterekening van het aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.

Artikel 8.Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten
inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 9.Alle op heden op het grondgebied van de Gemeente Pelt van toepassing zijnde gemeentelijke belasting- of retributiereglementen
op parkeren in de blauwe zone worden opgeheven met ingang van 01 februari 2019.

Artikel 10.Dit besluit zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 11.Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden voor de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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