GEMEENTE GRIMBERGEN.
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ONDERWERP:

Belasting op het ontbreken van
parkeerplaatsen. Dienstjaren 2008-2013.

Artikel 1 - grondslag van de belasting
Er wordt voor de dienstjaren 2008-2013 een gemeentebelasting
gevestigd op het ontbreken van de nodige parkeerplaatsen bij het
optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uitvoeren van verbouwingen,
evenals bij het wijzigen van de bestemming van de parkeerplaatsen.
Artikel 2 - belastingplichtige
§ 1. De belasting wordt gevestigd in hoofde van de houder van de
bouwvergunning:
a) die op grond van deze vergunning, ingevolge de gemeentelijke
bouwverordening houdende de verplichting de nodige parkeerplaatsen
aan te leggen, door het college van burgemeester en schepenen een
afwijking bekomen heeft van de bepalingen van de voornoemde
verordening;
b) die één of meer van de parkeerplaatsen begrepen in deze
bouwverordening niet heeft aangelegd.
De belasting is verhaalbaar op de rechtsopvolgers in het algemeen en
op de houder van een bouwvergunning in het bijzonder.
§ 2. De belasting is eveneens verschuldigd door de eigenaar indien
de bestemming van de parkeerplaats(en) zodanig gewijzigd wordt dat
niet meer voldaan is aan de bouwverordening.
Artikel 3 – wijze van invorderen
§ 1. Het bedrag van de belasting wordt in het geval van artikel 2 §1,a op de stedenbouwkundige vergunning vermeld.
§ 2. De belasting is onmiddellijk verschuldigd bij het afleveren van
de stedenbouwkundige vergunning.
§ 3. In geval van artikel 2, § 2, moet de eigenaar binnen de maand
aangifte doen van de bestemmingswijziging.
Vanaf de datum van aangifte of desgevallend vanaf de ambtshalve
vaststelling van de bestemmingswijziging, beschikt de betrokkene
over een termijn van zes maanden om opnieuw het vereiste aantal
parkeerplaatsen aan te leggen.
Bij ontstentenis hiervan is de belasting eisbaar.
Artikel 4 - aanslagvoet - definitie
De belasting wordt vastgesteld op 6.500,00 euro per ontbrekende of
niet behouden parkeerplaats.
Voor het begrip “parkeerplaats” wordt verwezen naar de gemeentelijke
bouwverordening.
Artikel 5

De belasting wordt vastgesteld volgens de regelen bepaald in de
verordening welke van kracht is op het ogenblik van de afgifte van
de stedenbouwkundige vergunning.
Artikel 6 - wijze van invorderen
De belasting moet contant betaald worden tegen afgifte van een
betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling wordt de
belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.
Artikel 7 - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement, inzake al de
gemeentelijke belastingen, is op onderhavige belasting van
toepassing in zoverre daarvan niet wordt afgeweken door voorgaande
bijzondere bepalingen.

