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Van Nyen Lieven, voorzitter; 
Cuylaerts Dorien, burgemeester; 
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen; 
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen; 
Hermans Frans, Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse 
Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer  
Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick, Eelen Danny, raadsleden; 
Adams Bart, gemeentesecretaris; 

  De Gemeenteraad, O.Z., 
7.2. Gemeentebelasting op het parkeren met beperkte parkeertijd. Goedkeuring. 
 Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de 
geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen, zoals gewijzigd; 
 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 16 december 2013 houdende de vaststelling van 
het belastingreglement op parkeren met beperkte parkeertijd; 
 Overwegende een technische aanpassing van artikel 5, in fine, van dit besluit wenselijk is, 
aangezien hier werd bepaald dat de belasting onmiddellijk eisbaar zou blijven bij opname in een 
kohier, hetgeen technisch niet mogelijk is; dat het besluit voor het overige integraal kan worden 
behouden; 
 Gelet op de bespreking; 
  Besluit met eenparigheid van stemmen: 
Artikel 1 
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting gevestigd op voor het parkeren van 
auto’s op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg, waar de blauwe 
zone-reglementering van toepassing is. 
Zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) (Cfr. artikel 27.1 koninklijk besluit 01/12/1975) 
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter 
de voorruit van de auto (of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van de auto) van de 
parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1. van het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip van 
aankomst. 
Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de 
schijf voorgeschreven op elke werkdag (waaronder begrepen de zaterdag) - dus uitgezonderd de 
wettelijke feestdagen en 11 juli, of op de dagen vermeld op de signalisatie - en dit telkens van 9.00u 
tot 18.00u. 
De auto moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde 
parkeerduur. 
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen op de schijf 
mogen niet gewijzigd worden voordat de auto de parkeerplaats verlaten heeft. 
Openbare weg met blauwe zone reglementering (Cfr. artikel 27.2 koninklijk besluit 01/12/1975). 
Buiten een zone met beperkte parkeertijd, gelden bovenvermelde bepalingen ook op alle plaatsen 
voorzien van een verkeersbord E5 of E7, zijnde een verkeersbord voor beurtelings  parkeren zoals 
aangeduid in artikel 70.1.2.2° van het koninklijk besluit van 01 december 1975, of een verkeersbord 
E9a tot E9g, zijnde een verkeersbord dat het parkeren toelaat of regelt zoals aangeduid in artikel 
70.1.2.3° van voornoemd koninklijk besluit, indien dit verkeersbord is aangevuld met een onderbord 
waarop een parkeerschijf staat afgebeeld. 
Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn auto is geplaatst (of, als er geen voorruit 
is, op het voorste gedeelte van de auto) of in geval de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat 
volgt op het tijdstip van aankomst of de gebruiker onjuiste aanduidingen op de schijf laat verschijnen, 
of indien de gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat de auto de parkeerplaats heeft verlaten, 
wordt de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van de in artikel 3 bedoelde forfaitaire 
belasting. 
Artikel 2 



De belasting is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Voor leasingwagens is de 
effectieve gebruiker de belasting verschuldigd. Deze laatste  is samen met de houder van het 
inschrijvingsrecht hoofdelijk gehouden tot betaling van de belasting.  
Artikel 3 
De belasting wordt als volgt vastgesteld : 
Gratis voor de maximale duur van twee uren, tenzij een andere duur is aangebracht op de signalisatie; 
Een forfaitaire contantbelasting van € 15,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis 
is. 
Artikel 4 
De belasting is niet verschuldigd op de plaatsen waar één van de verkeersborden E9a tot E9g is 
aangebracht, zoals aangeduid in artikel 70.2.1.3° van voornoemd koninklijk besluit van 1 december 
1975, tenzij deze aangevuld zijn met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld. 
De belasting is niet verschuldigd voor de auto’s die gebruikt worden door personen met een handicap 
die de kaart - uitgereikt conform het ministerieel besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaart 
voor mensen met een handicap - zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van de auto of, als er geen 
voorruit is, op het voorste gedeelte van de auto. Deze kaart vervangt de parkeerschijf. 
De belasting is niet verschuldigd voor de auto’s die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen 
en waarvan het inschrijvingsteken van deze auto leesbaar op de inrij is aangebracht. 
Artikel 5 
De contantbelasting dient onmiddellijk te worden betaald. Bij gebreke aan onmiddellijke betaling, zal 
de belasting worden in gekohierd.  
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
                     Voor eensluidend uittreksel : 
op bevel : 
De Gemeentesecretaris,     De voorzitter van de gemeenteraad, 
 
 
 
 
 
 
Adams B.                        Van Nyen L. 


