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STAD MECHELEN
BELASTING OP HET BEDELEN VAN MAALTIJDEN PER BROMFIETS OF MOTORFIETS
Vergadering van 24 april 2018
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;
Overwegende dat handelszaken die gebruik maken van bromfietsen of motorfietsen voor het
bedelen met commercieel doel van maaltijden meer dan andere types handelszaken – ook
diegenen die maaltijd bedelen met andere vervoermiddelen – gemeentelijke openbare
diensten extra belasten ter handhaving van de openbare orde, openbare rust en openbare
veiligheid en het tegengaan van de openbare overlast;
Overwegende dat de bedelingen van maaltijden per bromfiets of motorfiets door de aard van
hun rijgedrag meer dan andere types motorrijtuigen aanleiding geven tot:
verkeersoverlast en bedreiging van de verkeersveiligheid van vooral zwakke weggebruikers
door onveilig rijgedrag van leveranciers o.a. door: negeren van verkeersbord C3, rijden op
voetpad en/of tegen de rijrichting, snelheid niet aangepast aan de omstandigheden van de
weg, rijden met een opgedreven bromfiets of motorfiets;
geluidsoverlast door optrekkende bromfietsmotoren en dit op soms nachtelijke uren
waardoor de rust van de inwoners wordt verstoord;
milieuoverlast doordat de motoren van een bromfiets meer ultrafijn stof uitstoten dan auto’s
en zelfs vrachtwagens;
Overwegende dat deze extra overlast wordt gestaafd door het toenemend aantal klachten
van burgers op dit vlak en het aantal vaststellingen van overtredingen door de lokale politie;
Overwegende dat de stad bijkomende kosten moet maken ingevolge de door de bedelingen
veroorzaakte overlast wat onder meer blijkt uit het toegenomen aantal noodzakelijke
controles en interventies door de politiediensten;
Overwegende dat het gewettigd is om deze handelszaken financieel te laten bijdragen ten
gunste van het stadsbestuur;
Overwegende dat dit belastingreglement kadert in een weloverwogen, geïntegreerd en
integraal beleid om de overlast veroorzaakt door bedelingen van maaltijden per bromfiets of
motorfiets aan te pakken en wordt geflankeerd door andere maatregelen ter bestrijding van
deze overlast als daar zijn: plan van aanpak van college van Burgemeester en schepenen
dd. 17-07-2015, charter/engagementsverklaring met uitbaters om overlast bij bedeling van
maaltijden tegen te gaan, verhoogde politiecontroles, stallingtaks voor bromfietsen waarmee
een verkeersinbreuk werd gepleegd,…
Overwegende dat het nemen van fiscale maatregelen ter ondersteuning van meer gerichte
en beteugelende acties verantwoord zijn is om de overlast een halt toe te roepen;
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Overwegende dat de ontvangsten die voortvloeien uit deze belasting zouden bijdragen in de
kosten voor het bestrijden van de overlast maar eveneens zullen ingezet worden om het
gebruik van andere milieuvriendelijke alternatieven dan de bromfiets (v.b. fiets of elektrische
fiets) voor het bedelen van maaltijden financieel te stimuleren alsook de uitbaters die gebruik
maken van de bromfietsen voor leveringen voldoende te responsabiliseren voor de
overlastproblematiek;
Overwegende dat het recht op vrije mededinging een fundamenteel recht is in een
democratische samenleving, maar dit recht moet uitgeoefend worden binnen de
overeenkomstige rechten en plichten en met respect voor de openbare veiligheid, orde en
openbare rust;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaande reglement d.d. 19 december
2017.

BESLUIT:
Artikel 1 -

Met ingang van 1 mei 2018 , voor een termijn eindigend op 31 december
2019, wordt door het stadsbestuur een belasting gevestigd op het bedelen van
maaltijden per bromfiets, motorfiets, driewiel met motor en vierwiel met motor
op het grondgebied van de stad Mechelen.

Artikel 2 -

De belasting is verschuldigd door de handelszaak die gebruik maakt van:





Bromfiets klasse A en klasse B
Motorfiets
Driewiel met motor
Vierwiel met motor,

zoals respectievelijk omschreven in artikels 2.17 1) en 2), 2.18, 2.19 en 2.20
van het KB van 01-12-1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
voor het bedelen van maaltijden.
De voornoemde voertuigen met uitsluitend een elektrische motor worden
vrijgesteld van deze belasting.
Artikel 3 -

De belasting bedraagt 400 euro per voertuig zoals omschreven in artikel 2 voor
het eerste aanslagjaar. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met 200 euro, tot
een maximum van 1000 euro per voertuig.

Artikel 4 - De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd, welke ook de
datum is van ingebruikstelling van het voertuig.
Artikel 5 - De belastingplichtigen zijn verplicht bij het stadsbestuur aangifte te doen. De
belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat
ingevuld en ondertekend teruggestuurd moet worden voor de erin vermelde
vervaldatum.
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Aangiften kunnen per post of via elektronische toezending ingediend worden.
Indien, om welke reden ook, de belastingplichtigen geen aangifteformulier
ontvangen hebben, zijn deze jaarlijks ertoe gehouden uiterlijk op 31 december
van het belastingjaar op eigen initiatief het stadsbestuur te informeren.

Artikel 6 - Bij gebrek aan aangifte of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
gevestigd worden mits inachtneming van de in artikel 7 van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen voorziene bepalingen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging worden
toegepast van 50 % en afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden
vermeld.
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.

.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
De Secretaris,
(get.) Erik Laga

De Voorzitter,
(get.) Christiaan Backx
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