
Belastingsreglement op de parkeerplaatsen – Instell ing 
 
 
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet; 
  
Gelet op artikels 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 de latere wijzigingen eraan; 
  
Gelet op het reglement betreffende de vestiging en invordering van de gemeentebelastingen, 
goedgekeurd door de Gemeenteraad op 29 mei 1997 en de latere wijzigingen eraan; 
  
Overwegende dat het niet onredelijk is om de uitbating van parkeerplaatsen als een magneet 
voor motorvoertuigen te beschouwen; 
  
Overwegende dat het aanbod van parkeerplaatsen extra kosten voor de gemeente met zich 
meebrengt op vlak van veiligheid, netheid en infrastructuur (wegen, mobiliteit), zonder echter 
bij te dragen aan de financiering van deze kosten; 
  
Overwegende dat parkeerplaatsen een nadeel kunnen zijn voor de rust van de bevolking; 
  
Overwegende dat kan worden aangenomen dat kleine parkeerplaatsen minder overlast voor 
de gemeente veroorzaken; 
  
Overwegende dat de uitbating van parkeerplaatsen een directe winst oplevert voor bedrijven 
die parkeerplaatsen commercieel uitbaten en een indirecte winst (de komst van klanten) voor 
de bedrijven waarvan de ter beschikking stellen van parkeerplaatsen niet de hoofdactiviteit 
is; in overeenstemming daarmee moet er een onderscheiding zijn in de tarieven; 
  
Overwegende dat de gemeente een bijkomende doelstelling van mobiliteit voor de 
omwonenden wil toewijzen aan deze belasting, bedoeld om de uitbaters van parkeerplaatsen 
aan te sporen om een optimaal gebruik te maken van deze plaatsen, en dit, via een 
vermindering van de belasting in geval van verdeling van de parkeerplaatsen ten voordele 
van de bewoners die ze nodig hebben buiten de normale openingsuren van bedrijven of 
handelszaken; 
  
Gelet op de financiële situatie van de gemeente; 
  
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht 
op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de latere wijzigingen eraan; 
  
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende 
de  overlegging  van  de  akten  van  de  gemeenteoverheden  aan  de  Regering  met  het  
oog  op de uitoefening van het administratief toezicht en de latere wijzigingen eraan; 
  
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het 
administratief toezicht en de latere wijzigingen eraan; 
  
BESLIST: 

1. Zijn belastingreglement inzake parkeerplaatsen als volgt goed te keuren: 



Artikel 1 
§1. Er wordt vanaf 1 januari 2020 en tot 31 december 2024 een belasting geheven op de 
parkeerplaatsen verwant aan een commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of voor 
het gebruik van kantoorgebouwen alsook op de commerciële uitbating van parkeerplaatsen. 
§2. De belasting gevestigd door dit reglement betreft niet het parkeren op de openbare weg. 
  
Artikel 2 
Voor de toepassing van dit reglement, dient verstaan te worden onder: 
- Parkeerplaats: een afgebakende oppervlakte bestemd voor het parkeren van een 
gemotoriseerd voertuig, gelegen in een gesloten ruimte of in de open lucht, op of in een 
onroerend goed, gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld door iedere natuurlijke of 
rechtspersoon en bedoeld voor het onthaal, hetzij van personen die er werken, hetzij van 
klanten, hetzij van leveranciers, hetzij van bezoekers; 
- Commercieel uitgebate parkeerplaatsen: parkeerplaatsen uitgebaat door een natuurlijke of 
rechtspersoon wanneer deze uitsluitend voorbehouden zijn aan één persoon, 
ononderbroken, in ruil voor een geldelijke compensatie. 
  
Artikel 3 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, uitbater van de 
parkeerplaatsen op het grondgebied van de gemeente. 
  
Artikel 4 
§1. De belastbare basis van de belasting wordt berekend in functie van het aantal 
parkeerplaatsen die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden. 
§2. Wanneer de parking niet is voorzien van een markering die de parkeerplaatsen begrenst, 
wordt de oppervlakte van een plaats forfaitair vastgesteld op 9 m². Voor het bepalen van het 
aantal parkeerplaatsen wordt geen rekening gehouden met de toegangshellingen naar de 
parkeerplaatsen, de verkeerszone, vrije ruimten, trappenhuizen, liften, technische lokalen en 
sanitaire voorzieningen. 
§3. De belasting is enkel verschuldigd vanaf de 6de parkeerplaats. 
§4. De belasting is verschuldigd ongeacht het daadwerkelijk gebruik van de parkeerplaatsen. 
  
Artikel 5 
§1. Het belastingtarief is vastgesteld op 300,00 EUR per parkeerplaats en per jaar voor de 
belastingplichtigen die parkeerplaatsen commercieel uitbaten. 
§2. Het belastingtarief is vastgesteld op 150,00 EUR per parkeerplaats en per jaar voor 
andere parkeerplaatsen. 
§3. De belasting is verschuldigd voor het volledige dienstjaar. In geval van verandering van 
uitbater van de parkeerplaatsen gedurende het jaar, zal het bedrag van de belasting worden 
verdeeld naar rato van de uitbatingsperiode van de parkeerplaatsen. 
  
Artikel 6 
§1. Een korting van 100% op het tarief per parkeerplaats wordt toegestaan aan de natuurlijke 
of rechtspersonen die hun parkeerplaatsen buiten de normale openingstijden van hun bedrijf 
of handelszaak gedurende ten minste 10 opeenvolgende uren gratis ter beschikking stellen 
van de omwonenden. 
§2. De belastingplichtige moet op het in artikel 8 bedoelde aangifteformulier het aantal 
parkeerplaatsen vermelden dat ter beschikking van de omwonenden wordt gesteld, en ter 
staving van zijn aangifte, een afschrift overleggen van de overeenkomst(en) die hij met een 
of meer omwonenden heeft afgesloten voor de ter beschikking stelling van deze plaatsen. 
  
Artikel 7 
Worden vrijgesteld van deze belasting: 
- de parkings gebruikt of uitgebaat door publiekrechtelijke rechtspersonen wanneer deze 
behoren bij het openbaar domein of een bestemming van openbare dienstverlening krijgen, 
gezien de rechtspraak van het Hof van Cassatie; 



- de parkeerplaatsen bestemd voor personen met een beperkte mobiliteit en geïdentificeerd 
door de reglementaire verkeerstekens. 
  
Artikel 8 
§1. Het gemeentebestuur betekent jaarlijks een aangifteformulier aan de belastingplichtige, 
dat deze laatste naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend binnen de vijftien dagen 
dient terug te sturen. De aangifte blijft van kracht tot schriftelijk betekende herroeping aan de 
gemeentelijke belastingdienst. 
§2. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden om 
er één aan te vragen bij de gemeentelijke belastingdienst, ten laatste op 31 december van 
het betreffende dienstjaar, en dit naar behoren gedateerd, ingevuld en ondertekend binnen 
de 15 dagen terug te sturen. 
§3. Bij elke wijziging van de belastbare basis, of nieuwe uitbating van een parking, dient een 
nieuwe aangifte te worden gedaan bij het gemeentebestuur, binnen de 15 dagen die op de 
genoemde wijziging volgen. 
§4. De belastingplichtige is ertoe gehouden de controle van zijn aangifte te 
vergemakkelijken, met name door de levering van alle documenten en inlichtingen die hem 
hiervoor zouden gevraagd worden. 
  
Artikel 9 
§1. Het niet aangeven binnen de voorziene termijn, of onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte leidt tot ambtshalve inkohiering van de belasting. 
In geval van ambtshalve inkohiering, wordt de belasting opgesteld op basis van de gegevens 
waarover de gemeente beschikt. 
§2. Vooraleer wordt overgegaan tot vestiging van de ambtshalve belasting brengt het 
gemeentebestuur de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de 
redenen waarom gebruik gemaakt wordt van deze procedure, de elementen waarop de 
belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van 
de belasting. 
§3. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf 
de verzending van kennisgeving, om zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen. Indien de 
belastingplichtige binnen deze termijn geen enkele opmerking heeft uitgebracht, zal de 
belasting automatisch in een kohier opgenomen worden. 
§4. De van ambtswege ingekohierde bedragen zullen vermeerderd worden met een bedrag 
gelijk aan de verschuldigde of als verschuldigd geachte belasting 
§5. De controles, onderzoeken en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing 
van het belastingreglement, worden uitgevoerd door (de) speciaal door het College van 
Burgemeester en Schepenen daartoe aangestelde ambtena(a)r(en). 
§6. De processen-verbaal die hij/zij opstelt/opstellen hebben bewijskracht tot bewijs van het 
tegendeel. 
  
Artikel 10 
§1. Deze belasting wordt geheven via kohier overeenkomstig de bepalingen van de 
ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen en de latere wijzigingen eraan. 
§2. De vestiging, de invordering en de geschillen volgen bovendien de bepalingen van het 
door de Gemeenteraad op de zitting van 29 mei 1997 goedgekeurde algemeen reglement en 
de latere wijzigingen eraan. 
  
Artikel 11 
§1. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kunnen een bezwaarschrift indienen bij 
het College van Burgemeester en Schepenen. Dit dient schriftelijk ingediend te worden en, 
op straffe van verval, ingediend te worden per schrijven of tegen ontvangstbevestiging 
afgegeven te worden aan het loket van de gemeentelijke belastingdienst binnen de drie 
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag van de verzendingsdatum van het 
aanslagbiljet. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd, gedateerd en door de bezwaarindiener 



of zijn vertegenwoordiger te worden ondertekend.  De belastingplichtige of zijn 
vertegenwoordiger die gehoord wensen te worden, dienen dit uitdrukkelijk in zijn 
bezwaarschrift te vermelden;  
§2. De indiening van een bezwaarschrift schorst de opeisbaarheid van de belasting en de 
nalatigheidintresten niet.  
  
    2. Deze huidige beraadslaging ter betekening aan de toezichthoudende Overheid over te 
brengen. 
 


