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STAD MECHELEN
INDIRECTE BELASTING OP HET WEGVOEREN NAAR EN HET BEWAREN IN OF OP
EEN STADSEIGENDOM VAN GEVONDEN FIETSEN, MOTOR- OF BROMFIETSEN EN
OMVANGRIJKE GOEDEREN OP DE OPENBARE WEG GEPLAATST OF
ACHTERGELATEN.
Vergadering van 17 december 2013.
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 30 januari
2007
BESLUIT:
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019,
wordt een belasting geheven van 3,70 euro bij de teruggave van gevonden
fietsen, motor- of bromfietsen; de belasting bedraagt 12,50 euro bij de teruggave
van buitengewoon omvangrijke goederen alsmede op de teruggave van
omvangrijke goederen die op de openbare weg werden geplaatst of
achtergelaten.
Onder buitengewoon omvangrijke goederen wordt verstaan deze goederen, met
inbegrip van autovoertuigen, aanhangwagens en andere dergelijke voertuigen,
die uitsluitend met behulp van een takel- of vrachtwagen kunnen worden
verplaatst.
Omvangrijke goederen daarentegen zijn goederen die omwille van hun grootte of
gewicht niet van hand tot hand kunnen worden afgegeven.
Artikel 2 - Voor buitengewoon omvangrijke goederen die enkel met behulp van een takel- of
vrachtwagen kunnen verplaatst worden, worden de kosten van verplaatsing of
vervoer (al dan niet uitgevoerd door een particuliere vervoersonderneming)
volledig aangerekend.
Artikel 3 - De voorwerpen en de goederen vermeld in artikel 1 worden ter bewaring
ondergebracht in het politiecommissariaat of in een ander stadseigendom.
Artikel 4 - Van de 8ste dag af na de afgifte van het bericht aan de eigenaars of
rechtverkrijgenden dat hun eigendom kan afgehaald worden, wordt:
a)

voor gevonden fietsen, motor- of bromfietsen, alsmede voor de omvangrijke
goederen, omschreven in artikel 1, een bijkomend recht van 3,70 euro per
begonnen maand aangerekend;

b)

voor de bewaring van buitengewoon omvangrijke goederen, omschreven in
artikel 1, een bijkomend recht van 3,70 euro per dag aangerekend.

Artikel 5 - De belasting voor de voorwerpen en de goederen vermeld in artikel 1 is
verschuldigd vanaf het ogenblik dat de eigenaars van de voorwerpen of hun
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rechtverkrijgenden de voornoemde voorwerpen en goederen in ontvangst
nemen.
Artikel 6 - De belasting wordt contant betaald, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, in
handen van de financieel beheerder of zijn afgevaardigde.
Bij gebrek aan een contante betaling, zal tot inkohiering van de belasting worden
overgegaan.
Artikel 7 - 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 8 - 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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