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STAD MECHELEN
INDIRECTE BELASTING OP HET AMBTSHALVE PLAATSEN VAN EEN
WERFAFBAKENING EN VERKEERSSIGNALISATIE.
Vergadering van 26 november 2013
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat de stad de kosten van de ambtshalve plaatsing van werfafbakening en
verkeerssignalisatie dient te verhalen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 20 december
2011.
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019,
wordt een indirecte belasting gevestigd op het ambtshalve plaatsen door het
stadsbestuur van een werfafbakening en verkeerssignalisatie voor een gebouw
waarvan de eigenaar of vruchtgebruiker nalaat de door de burgemeester in het
belang van de openbare veiligheid opgelegde werken uit te voeren.
Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door de eigenaar of vruchtgebruiker van het
gebouw.
Artikel 3 - De belasting wordt per stuk en per dag vastgesteld als volgt:
Verkeersbord (incl. staander) ............................................................... 35,00 euro
Werfafbakening (nadar/werfhek) (incl. knippersysteem en lantaarn) .... 85,00 euro
Gedeelten van een dag worden voor een volle dag aangerekend.
Artikel 4 - De belasting is niet verschuldigd voor een eerste periode die aanvangt de dag
van de ambtshalve plaatsing en eindigt ten laatste zeven dagen nadat de
eigenaar of de vruchtgebruiker van het gebouw werd verzocht
veiligheidsmaatregelen te treffen.
Artikel 5 - De bedragen vermeld in artikel 3 worden verhoogd met :
-

25 % vanaf de dertigste dag na het bevel van de burgemeester;
50 % vanaf de honderdste dag na het bevel van de burgemeester;
100 % vanaf de tweehonderdste dag na het bevel van de burgemeester;

Artikel 6 - De eigenaar of vruchtgebruiker en eventueel hun rechtverkrijgenden zijn
hoofdelijk gehouden tot de betaling van de belasting.
Artikel 7 - De belasting is contant verschuldigd en wordt geïnd tegen afgifte van een
kwijtschrift.
Bij gebrek aan contantbetaling zal van ambtswege tot inkohiering van de gehele
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of gedeeltelijke belasting worden overgegaan.
Artikel 8 - De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 9 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
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