PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD
Zitting van 8 september 2020
Aanwezig :

Marc Kino, voorzitter;
Youro Casier, burgemeester;
Bert Verhaeghe,
Geert Bossuyt,
Ann Degroote,
Bart Pynket,
Sonny Ghesquiere, schepenen;
Alexander Vantomme,
Hendrik Ingelbeen,
Bercy Slegers,
Dominique Marecaux, Belinda Beauprez, Yves Obin, Etienne Pillaert,
Johan Deneut, Tom Durnez, Cindy Vienne, Nino DHellem, Lien Deblaere,
Kristof Vandamme,
Yara Bogaert,
Els Scheirlynck,
Nele Leroy,
Robin Depoorter, Jari Denorme, raadsleden;
Philippe Verraes, algemeen directeur

Afwezig :
Verontschuldigd :
Agendapunt: Gemeentelijk belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de
openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg ((periode van 1 januari
2021 tot en met 31 december 2024) - goedkeuring.
Op grond van volgende overwegingen :
Binnen het meerjarenplan 2020-2025 worden 3 strategische beleidsdoelstellingen vooropgesteld. De
1e hiervan is:
We zorgen voor aantrekkelijke en leefbare kernen.
Onder deze strategische doelstelling is actie 16 voorzien, deze bepaalt het volgende: Actieve
controles inzake parkeren en inname van het openbaar domein. We werken samen met een
externe partner inzake handhaving van de parkeerreglementering.
Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 waarbij aan gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op
motorvoertuigen in te voeren;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 30/06/2020 waarbij de stad Wervik haar principieel akkoord
gaf om toe te treden tot de interlokale vereniging parkeren regio Kortrijk;

Overwegende dat alle reglementen en afspraken om een goede parkeerhandhaving te kunnen
garanderen moeten nagezien en bijgewerkt worden;
Gelet op goedkeuring tot aanpassing van het bestaande belastingreglement op parkeren in de blauwe
zone, door het college van burgemeester en schepenen dd. 3/08/2020;
Na beraadslaging
BESLUIT, met 16 ja-stemmen en 09 neen-stemmen :
Ja :
Voorzitter Marc Kino
Burgemeester Youro Casier
Schepenen Bert Verhaeghe, Geert Bossuyt, Ann Degroote, Bart Pynket en Sonny Ghesquière
Raadsleden Dominique Marecaux, Etienne Pillaert, Johan Deneut, Cindy Vienne, Nino D’Hellem, Lien
Deblaere, Yara Bogaert, Nele Leroy en Robin Depoorter
Neen :
Raadsleden Alexander Vantomme, Hendrik Ingelbeen, Bercy Slegers, Belinda Beauprez, Yves Obin,
Tom Durnez, Kristof Vandamme, Els Scheirlynck en Jari Denorme
Artikel 1 :
Bij de inwerkingtreding van dit parkeerbelastingreglement op 01/01/2021 wordt het gemeentelijk
belastingreglement op parkeren in de blauwe zone, vastgesteld door de gemeenteraad dd. 03/12/2019
integraal opgeheven.
Voor een termijn van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024 wordt er een contant te betalen
gemeentebelasting gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de
plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Artikel 2 :
De contante belasting 'naheffing blauwe zone' is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd
(blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe zonereglementering overeenkomstig art. 27.1 en
27.2 (KB van 1/12/75 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).
PARKEREN IN BLAUWE ZONES
Artikel 3:
De belasting 'naheffing blauwe zone' kan vastgesteld worden, indien niet aangeduid op de
signalisatie, tijdens de periode van 9.00 uur tot 18.00 uur, behoudens op zon- en feestdagen (indien
niet anders aangeduid op de signalisatie). In de andere gevallen is de belasting vaststelbaar tijdens de
periode aangeduid op de signalisatie. Tijdens deze periodes is de belasting verschuldigd van zodra de
toegestane parkeerduur is overschreden of wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik
van de parkeerschijf niet heeft nageleefd.
Deze belasting bedraagt € 30,00 en geldt voor de volledige dag.
PARKEREN OP PARKEERPLAATSEN WAAR DE PARKEERDUUR BEPERKT WORDT TOT 30
MIN (Shop&Go-plaatsen)

Artikel 4:
De contante belasting 'naheffing extra kortparkeren' is van toepassing op plaatsen aangeduid door de
signalisatie fig. E9a met onderbord '30 min.' overeenkomstig art. 27.1 (KB van 1/12/75 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).
Artikel 5:
De belasting 'naheffing extra kortparkeren' kan, indien niet anders aangeduid op de signalisatie,
vastgesteld worden 24 uur op 24 uur, van maandag tot en met zondag, uitgezonderd op feestdagen.
Tijdens deze periodes is de belasting verschuldigd van zodra de toegestane parkeerduur is
overschreden.
Deze belasting bedraagt € 30,00 en geldt voor de volledige dag.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 6:
De personen met een handicap, houders van een speciale kaart uitgereikt door een officiële instelling
overeenkomstig het ministerieel besluit van 12 juli 1973, worden vrijgesteld van de belasting 'naheffing
blauwe zone' op voorwaarde dat deze kaart zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de
voorruit van het voertuig of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. De
vervaldatum van de kaart moet zichtbaar zijn voor controle (art. 27.4 KB van 1/12/75 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).
Deze vrijstelling geldt niet voor de belasting 'naheffing extra kortparkeren'. De belasting is
verschuldigd van zodra de toegestane parkeerduur is overschreden.
Artikel 7:
De naheffing is verschuldigd door de eigenaar van de nummerplaat.
Artikel 8:
De contante belasting wordt betaald: de 'naheffing blauwe zone' en de 'naheffing extra kortparkeren':
binnen de tien dagen door storting op rekening van stad Kortrijk - Parko, overeenkomstig de richtlijnen
vermeld op de betalingsvordering welke wordt nagestuurd aan de houder van de nummerplaat.
Artikel 9:
Bij niet-betaling van deze contante belasting, wordt de belasting een kohierbelasting. Het kohier wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10:
De officiële feestdagen zijn: Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag, Feest van de Arbeid (1 mei), O-L-H
Hemelvaart, Pinkstermaandag, Feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli), Nationale Feestdag (21
juli), O-L-V Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november),
Kerstdag (25 december).
Artikel 11:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 12:
In geval van niet-betaling na de laatste aangetekende waarschuwing zal worden overgegaan tot
gerechtelijke invordering van de parkeerbelasting.
Artikel 13:
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester
en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De
indiening kan enkel gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van
de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vragen in zijn bezwaarschrift.
Artikel 14
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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