Financiën - Belasting op de tijdelijke bezetting van parkeerplaatsen door een entiteit Reglement.-Hernieuwing
DE RAAD,
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt
opgelegd aan de gemeenten;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het retributiereglement op het parkeren van gemotoriseerde voertuigen op de
openbare weg, gestemd door de gemeenteraad in de zitting van 10 september 2019;
Gelet op het belastingreglement op de tijdelijke bezetting van parkeerplaatsen door een
entiteit, gestemd door de gemeenteraad van 9 september 2014;
Overwegende dat er geen belasting op de tijdelijke bezetting van parkeerplaatsen door een
entiteit opgenomen is in het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is een belastingreglement aan te nemen houdende
de tijdelijke bezetting van parkeerplaatsen door een entiteit;
Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de
gemeente Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en
beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en
overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om
rekening te houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het
gegronde streven naar een evenwichtige verdeling van de belastingdruk;
Overwegende dat de voorwaarden betreffende de ingebruikneming van het openbaar domein
in eender welke vorm moeten worden gedefinieerd en gereglementeerd, om de
handelsactiviteit te bevorderen en tegelijk het esthetische uitzicht van de gemeente Vorst te
bewaren en de veiligheid van het doorgangsgemak te garanderen;
BESLIST:
Het belastingreglement op de tijdelijke bezetting van parkeerplaatsen door een entiteit te
hernieuwen:
Artikel 1:
Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot 2025 een belasting gevestigd op de tijdelijke bezetting
van parkeerplaatsen.

Artikel 2:
Elke onderneming of vereniging die tijdelijk parkeerplaatsen bezet voor haar activiteit is de
parkeerbelasting verschuldigd.

Artikel 3:
De belasting is verschuldigd voor de duur van de bezetting van de parkeerplaatsen; iedere
begonnen dag wordt geteld als een volledige dag. Iedere betwisting betreffende deze duur zal,
zonder beroep, door het college van burgemeester en schepenen beslecht worden.

Artikel 4:
De belasting wordt berekend in evenredigheid met het aantal bezette parkeerplaatsen.
Artikel 5:
De begindatum van de bezetting, de einddatum van de bezetting en de bezette oppervlakte
moeten aan het gemeentebestuur en aan de parkeerdienst kenbaar gemaakt worden, tenminste
8 dagen voor het begin en het einde van de bezetting.

Artikel 6:
Wanneer het gemeentebestuur het bestaan van een tijdelijk bezetting van de parkeerplaatsen
vaststelt, stuurt zij aan de belastingplichtige de aangifteformulieren van de begin- en
einddatum van de bezetting. De belastingplichtige is ertoe gehouden het aangifteformulier
met de begindatum van de bezetting behoorlijk ingevuld en ondertekend terug te sturen vóór
de vervaldatum vermeld op dit formulier. Indien hij deze verplichting niet naleeft, wordt een
verhoogd tarief toegepast dat overeenkomt met het drievoud van het forfaitaire bedrag
voorzien in §7 van dit artikel.
Bij betwisting zal de vaststelling door de bevoegde ambtenaar rechtsgeldig zijn.

Artikel 7:
Bij gebrek aan aangifte binnen de in paragrafen 5 en 6 van dit artikel gestelde termijn of in
geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, zal
de belasting ambtshalve ingekohierd worden.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve belastingheffing betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven
om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd
evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

In geval van ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met het dubbele van het
verschuldigde bedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt tevens ingekohierd.

Artikel 8:
De belasting wordt vastgesteld op 10,00€ per parkeerplaats en per dag in groene zone en
20,00 € in rode zone.

Artikel 9:
De belastingheffing die het voorwerp uitmaakt van onderhavig reglement geeft voor de
belastingplichtigen geen recht op onherroepelijke vergunning, noch dienstbaarheid op de
openbare weg, maar, deze laatsten zullen daarentegen het toegestane gebruik moeten opheffen
of beperken bij het eerste bevel van de overheid en zonder dat hiervoor enige vergoeding
geëist kan worden. Daarenboven wordt de belasting toegepast onverminderd de gebeurlijke
verplichtingen inzake de te bekomen bestuurlijke of politiemachtigingen, die gebeurlijk door
de gemeentelijke reglementen vereist zijn, en onder voorbehoud van de rechten van derden en
op risico van de belanghebbenden.

Artikel 10:
Zijn vrijgesteld van de belasting voorzien in huidig reglement, de tijdelijke bezettingen van
parkeerplaatsen, ter gelegenheid van het bouwen, herbouwen en herstellen van gebouwen of
gedeelten van gebouwen bestemd voor de openbare diensten van de Federale Staat, de
deelentiteiten, de lokale overheden en de ondergeschikte besturen.

Artikel 11:
De belasting is in haar geheel betaalbaar tijdens de maand waarin de bezetting van de
parkeerplaatsen eindigt. Indien de bezetting echter meer dan drie maanden duurt, moet de
belasting voor het afgelopen trimester in de volgende maand betaald worden.

Artikel 12:
De belasting is contant betaalbaar.
Wanneer de belasting niet contant betaald wordt, zal ze ingekohierd worden en onmiddellijk
invorderbaar zijn.
Bij niet-betaling binnen de voorgeschreven termijn zullen de invorderingsregels inzake de
belasting op de inkomsten toegepast worden.

