
 
 
 
 

GEMEENTE BRECHT   PROVINCIE ANTWERPEN 
 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
donderdag 10 oktober 2013 

 
Aanwezig : 
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen 
Meeusen V., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., Geysen K., Van De 
Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van 
Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts 
L. - Raadsleden 
Wouters J. - Secretaris 
Verontschuldigd : 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
 
26 Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen en 

fietsenstallingen 
 Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente; 

 
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de invorderingen en de 
geschillen inzake gemeentelijke belastingen; 
 
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een passende toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 29 stemmen voor 
 
Art. 1: Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 
december 2019 wordt 
een belasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen en/of 
fietsenstallingen bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uitvoeren 
van verbouwingswerken en/of bestemmingswijzigingen aan bestaande 
gebouwen. 
 
Art. 2:  De belasting is verschuldigd door de houder van een 
stedenbouwkundige vergunning of zijn rechtsopvolger (s): 
a. die, op grond van deze vergunning, ontheven wordt van de verplichting of in 
de onmogelijkheid verkeert één of meer van de in de stedenbouwkundige 
vergunning voorgeschreven parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen aan te 
leggen; 
b. die één of meer van de in de stedenbouwkundige vergunning verplicht aan 
te leggen parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen niet heeft aangelegd; 
c. die een andere bestemming geeft aan parkeerplaatsen en/of 
fietsenstallingen, welke voor een stedenbouwkundige vergunning in 
aanmerking kwamen, voor de berekening van het aantal nodige 
parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen en in zoverre de inrichting blijft 
bestaan waaraan deze parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen verbonden zijn. 
 
Art. 3:  De belasting is verschuldigd na de definitieve vaststelling van het 
aantal ontbrekende parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen. 
 



 
 
 
 
 
Art. 4:  De belasting bedraagt: 
• € 7.500,00 per ontbrekende parkeerplaats; 
• € 1.200,00 per ontbrekende fietsenstalling. 
 
Art. 5:  De belasting wordt ingevorderd met een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending 
van het aanslagbiljet. 
 
Art. 6:  De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen 
tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het 
bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk, ondertekend en 
gemotiveerd worden ingediend. De indiening moet, op straffe van verval, 
gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde kalenderdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de 
bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
 
Art. 7: De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren 
overeenkomstig het gelijknamig decreet d.d. 30.05.2008. 
 
Art. 8:  Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende 
overheid. 
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Jef Wouters  Luc Aerts 
Secretaris   Burgemeester 
 
 
 


