
 
 

 

 

FINANCIEN - Gemeentebelastingen - Belasting op het parkeren in een zone voor bewonersparkeren - 

Aanslagjaren 2014 - 2019  

 
Dit belastingreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013 
 

 

 

Artikel 1.- Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 ten voordele van de gemeente een contante 

belasting gevestigd op het parkeren in een zone voor bewonersparkeren. 

Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is en 

waar het parkeren voorbehouden is voor bewoners. 

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn van de 

gemeentelijke of gewestelijke overheden.  

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op de openbare 

weg, zoals vermeld in artikel 4, § 2, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante 

activiteiten en de organisatie van openbare markten. 

 

Artikel 2.- De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

a) gratis voor het parkeren van voertuigen door de bewoners die de door de gemeente uitgereikte officiële 

bewonerskaart zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig, overeenkomstig het ministerieel 

besluit van 9 januari 2007. 

b) een forfaitair bedrag van 35,00 EUR voor alle andere gebruikers van een motorvoertuig. 

 

Artikel 3.- De belasting is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. De bestuurder van het voertuig 

is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

 

Artikel 4.- De gebruiker van een motorvoertuig die de bewonerskaart niet zichtbaar achter de voorruit van 

zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2b bedoelde forfaitaire 

tarief.  

Artikel 5.- De belasting is verschuldigd zodra het motorvoertuig geparkeerd is in een zone met de 

verkeersborden betreffende de bewonerskaart, volgens het betreffende koninklijk besluit van 1 december 1975, 

en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de politiezone ‘Het Houtsche’. De politiezone stort op 

haar beurt de geïnde bedragen door aan de gemeente Zedelgem. 

Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de politiezone die optreedt voor 

de gemeente een uitnodiging om de belasting binnen de veertien dagen te betalen aan op de voorruit van het 

voertuig. In geval van niet-betaling van de belasting wordt de belasting ingekohierd. 

 

Artikel 6.- De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen de belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend 

en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening 

moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de 

contante inning van de belasting. 

 

 

 
(De integrale gemeenteraadsbeslissing kan op eenvoudig verzoek verkregen worden op financiën@zedelgem.be) 

 


