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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Vincent Van Quickenborne, vervangend voorzitter; de heer Wout Maddens, schepen; de heer
Axel Weydts, schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de
heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; mevrouw Ruth Vandenberghe,
schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Jean de
Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid;
mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid;
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Mohamed
Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Jan Deweer, raadslid; de heer Mattias
Vandemaele, raadslid; de heer Philippe Avijn, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer
David Wemel, raadslid; de heer Wouter Vermeersch, raadslid; mevrouw Veronique Decaluwe,
raadslid; de heer Nicolas Beugnies, raadslid; de heer Niels Lybeer, raadslid; mevrouw Lien Claassen,
raadslid; mevrouw Helga Kints, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid; mevrouw Tine Soens,
raadslid; de heer Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid; de heer Jacques
Demeersseman, raadslid; mevrouw Lies Vercaemst, raadslid; de heer Dieter D'Alwein, raadslid;
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Carmen Ryheul, raadslid
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Belasting op het straatparkeren Opheffen en opnieuw vaststellen
belastingreglement

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
 2018_GR_00299 - Belasting op het straatparkeren - aanslagjaar 2019 - Vaststellen
belastingreglement
Aanleiding en context
Dit punt werd samen behandeld met punt 26: “AGB Parko. Parkeermaatregelen. - Omvormen van

blauwe zones naar betalend dagparkeren KOR2 met uitzondering van bewoners. Aanvullend
verkeersreglement. – Vaststellen.” en met punt 27: “Financiële reglementen Parko - Opheffen en
opnieuw vaststellen.”
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Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 10 december 2018, punt 18 het belastingreglement op het
straatparkeren goed voor het aanslagjaar 2019.
In uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord 2019-2024 (goedgekeurd GR 11 maart 2019) worden
de parkeermodaliteiten en -tarieven on- en off-street globaal aangepakt en op elkaar afgestemd :
*Voldoende aanbod ondergronds maakt een verdere integrale aanpak mogelijk.
*Uitvoering doelgroepenbeleid : shop & go, bewoners, minder-validen, elektrische wagens, etc…
*Te hoge bezetting en te weinig rotatie straatparkeren tijdens de dag maar voornamelijk ook ’s
avonds en op zondag
*Te geringe gedragswijziging naar off-street (2-3%)
*Eenvoud en uniformiteit
Dit wordt nagestreefd door:
*Afstemmen modaliteiten aanbod on-street en off-street
*Samenhangende pakketten van maatregelen
* Min 50% verschil on- en off-street t.b.v. een gedragswijziging.
De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, in openbare zitting, waaraan 38 raadsleden deelnemen en
waarvan de uitslag luidt als volgt:
25 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K.
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N. Lybeer, L.
Claassen, H. Kints, D. D'Alwein, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, B. Herrewyn, A.
Weydts, P. De Coene, N. Maghroud, T. Soens, M. Veys.
13 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu, P. Avijn, J. de Béthune, S. De Clerck, J.
Demeersseman, C. Depuydt, J. Deweer, P. Soens, H. Vanhoenacker, L. Vercaemst, W. Vermeersch.
De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
Punt 1
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Het belastingreglement op het straatparkeren als volgt vast te stellen:
Artikel 1:
Met ingang van 1 augustus 2019 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een
contant te betalen belasting geheven op:
- Het parkeren op de parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is
overeenkomstig artikel 27.1-27.3 (K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer)
 In zones betalend parkeren en op alle betalende parkeerplaatsen gelegen buiten een
betalende zone
 In blauwe zones bij het niet naleven van de gebruiksmodaliteiten
 Op plaatsen gesignaleerd met het bord E9a met onderbord '30 min.' bij het niet naleven van
de gebruiksmodaliteiten
- Het parkeren op de parkeerplaatsen voorbehouden aan de houders van een gemeentelijke
parkeerkaart, bij het niet naleven van de richtlijnen overeenkomstig artikel 27 ter (K.B. van
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).

PARKEREN IN ZONES BETALEND PARKEREN
Artikel 2:
De contante belasting 'tarief betalend parkeren' en 'naheffing betalend parkeren' is van toepassing op
alle parkeerplaatsen overeenkomstig art. 27.3 (K.B. van 01/12/1975 houdend algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer):
 Gesitueerd in een zone 'betalend parkeren'
 Of op alle betalende parkeerplaatsen gelegen buiten een betalende zone
Artikel 3:
De contante belasting 'tarief betalend parkeren' wordt vastgesteld op (1) (betaalbaar in schijven per
20 cent):
KOR 1 = kortparkeren centrum max. 2 uur (maan- tem zaterdag)
0 – 1 uur :
€ 2,00/1 uur
> 1 – 2 uur : € 5,50/2 uur
KOR 2 = dagparkeren rand centrum max. 10 uur (maan- tem zaterdag)
1° uur gratis
> 1 – 2 uur : € 2,00/2 uur
> 2 – 10 uur : € 4,00/10 uur
KOR 3 = kortparkeren Hoog-Kortrijk (maan- tem zondag)
0 – 1 uur : € 2,00/1 uur
> 1 – 2 uur : € 5,50/2 uur
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KOR 4 = dagparkeren Hoog-Kortrijk (maan- tem zondag)
1° uur gratis
> 1 – 2 uur : € 4,00/2 uur
> 2 – 3 uur : € 6,00/3 uur
> 3 – 10 uur : € 10,00/10 uur
(1) Zie parkeerplan in bijlage
Deze belasting kan gekweten worden op volgende wijze:
§ 1.1. Met gebruik van de parkeermeter of -automaat overeenkomstig de instructies vermeld op de
toestellen
Door het inbrengen van de daartoe geschikte muntstukken in de parkeerautomaat of via de
bankkaart.
Overeenkomstig de instructies vermeld op de toestellen:
Op alle betalende parkeerplaatsen dient de belasting betaald te worden tussen 9 uur en 19 uur, dit
van maandag tot en met zaterdag of van maandag tot en met zondag.
Betaling geeft recht op een onafgebroken parkeerduur waarvan de duur beperkt wordt tot max. 2 uur
of tot max. 10 uur conform de hierboven vermelde tabel.
§ 1.2. Met gebruik van de gsm
Door middel van het sturen van elektronische boodschap volgens de modaliteiten vermeld op de
parkeermeter of -automaat.
Artikel 4:
Indien de parkeerautomaat defect is, moet de parkeerschijf zichtbaar gelegd worden op de
binnenkant van de voorruit van het voertuig of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het
voertuig (art. 27.3.1.2. KB van 1/12/75 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer). In deze gevallen wordt de max. parkeerduur via de schijf beperkt tot deze die in
normale omstandigheden, via de parkeermeter, geldig is.
Artikel 5:
Het niet gebruiken van de parkeermeter, het ontbreken van een parkeersessie d.m.v. de gsm, het
overschrijden van de max. toegelaten parkeerduur, het niet naleven van de richtlijnen inzake het
gebruik van de parkeermeter of het niet plaatsen van de parkeerschijf bij defect toestel, leidt tot
toepassing van de contante belasting 'naheffing betalend parkeren'.
Deze belasting bedraagt € 30,00 en geldt voor hetzij de voormiddag (van aanvang
parkeerduurbeperking tot 13u59), hetzij de namiddag (van 14 uur tot einde parkeerduurbeperking).
Artikel 6:
Met uitzondering van de zones KOR3 en KOR4 in Hoog-Kortrijk (de Doorniksesteenweg (tussen brug
E17 en President Kennedylaan) en Pres. Kennedylaan) is op zon- en feestdagen en het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap (11 juli) geen van beide belastingen verschuldigd.
Artikel 7:
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De belasting 'tarief betalend parkeren' en 'naheffing betalend parkeren' is niet van toepassing op de
voertuigen van de houders van een gemeentelijke parkeerkaart welke parkeren overeenkomstig de
hen toebedeelde parkeerfaciliteiten. De gemeentelijke parkeerkaart wordt uitgereikt overeenkomstig
het ministerieel besluit van 9/1/2007.
Artikel 8:
De gebruiker van een parkeermeter zal geen bezwaar kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande
het betalen van de belasting, toch niet kan parkeren om een reden vreemd aan de wil van het
bestuur, of ingeval van verplichte evacuatie van de voertuigen op bevel van de politie, of in geval
Parko een machtiging verleent tot langdurig privaat gebruik van een openbare parkeerplaats.
Artikel 9:
Het parkeren van een motorvoertuig op een parkeerplaats voorzien van een parkeermeter of automaat, gebeurt steeds op risico van de houder van de nummerplaat. Het parkeergeld geeft enkel
recht op parkeren maar geeft de gebruiker geen enkel recht op bewaking. Parko kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk feit dat beschadiging of verlies van het
geparkeerde voertuig zou voor gevolg hebben.
PARKEREN IN BLAUWE ZONES
Artikel 10:
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).
Artikel 11:
De belasting 'naheffing blauwe zone' kan vastgesteld worden, indien niet aangeduid op de signalisatie,
tijdens de periode van 9.00 uur tot 19.00 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 hetzij de voormiddag (van aanvang
parkeerduurbeperking tot 13u59), hetzij de namiddag (van 14 uur tot einde parkeerduurbeperking).
Artikel 12:
De belasting 'naheffing blauwe zone' is niet van toepassing op de voertuigen van de houders van een
gemeentelijke parkeerkaart. De gemeentelijke parkeerkaart wordt uitgereikt overeenkomstig het
ministerieel besluit van 9/1/2007.
PARKEREN OP PARKEERPLAATSEN VOORBEHOUDEN VOOR HOUDERS VAN EEN
GEMEENTELIJKE PARKEERKAART
Artikel 13:
De belasting 'naheffing plaats houder gemeentelijke parkeerkaart' is van toepassing op
parkeerplaatsen voorbehouden aan de houders van een gemeentelijke parkeerkaart overeenkomstig
artikel 27ter (KB van 9/1/2007 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).
Artikel 14:
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De belasting 'naheffing plaats houder gemeentelijke parkeerkaart' is verschuldigd voor elk voertuig dat
van deze parkeerplaats gebruik maakt zonder rechtmatig houder te zijn van de bedoelde
gemeentelijke parkeerkaart of deze niet conform de modaliteiten gebruikt op deze plaats en dit
conform artikel 27ter (KB van 1/12/75 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer).
Deze belasting bedraagt € 40,00 en geldt voor hetzij de voormiddag (van 09 u tot 13u59), hetzij de
namiddag (van 14 uur tot 18u59), hetzij in de avond (van 19u tot 08u59).

Artikel 15:
De belasting 'naheffing plaats houder gemeentelijke parkeerkaart' kan steeds vastgesteld worden, 24
uur op 24, ook op zon- en feestdagen.
PARKEREN OP PARKEERPLAATSEN WAAR DE PARKEERDUUR BEPERKT WORDT TOT 30
MIN
Artikel 16:
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 17:
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 hetzij de voormiddag (van aanvang
parkeerduurbeperking tot 13u59), hetzij de namiddag (van 14 uur tot einde parkeerduurbeperking).
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 18:
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 'tarief
betalend parkeren', 'naheffing betalend parkeren', 'naheffing blauwe zone' en 'naheffing houder
gemeentelijke parkeerkaart' 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 19:
De naheffing is verschuldigd door de eigenaar van de nummerplaat.
Artikel 20:
De contante belasting wordt betaald:
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a) Het 'tarief betalend parkeren' : aan de parkeermeter of bij het aankopen van de persoonlijke
elektronische parkeermeter (toestel en/of kaart) of d.m.v. het versturen van een elektronische
boodschap via gsm;
b) De 'naheffing betalend parkeren', de 'naheffing blauwe zone', de 'naheffing plaats houder
gemeentelijke parkeerkaart' en de 'naheffing extra kortparkeren' : binnen de tien dagen ofwel contant
aan de kassa van Parko ofwel door storting of overschrijving op de rekening van Parko,
overeenkomstig de richtlijnen vermeld op de betalingsvordering welke wordt nagestuurd aan de
houder van de nummerplaat.
Artikel 21:
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 22:
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 23:
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 24:
In geval van niet-betaling na de laatste aangetekende waarschuwing zal worden overgegaan tot
gerechtelijke invordering van de parkeerbelasting.
Artikel 25:
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.
Punt 2
Bij de inwerkingtreding van dit parkeerbelastingreglement wordt het parkeerbelastingreglement
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 10 december 2018 punt 18 opgeheven.
Punt 3
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
7/8

Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

1. Parkeerplan.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
Algemeen Directeur,
(get.) N. Desmet

Vervangend Voorzitter,
(get.) V. Van Quickenborne

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW
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