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STAD MECHELEN
BELASTING OP HET TAKELEN VAN VOERTUIGEN
Vergadering van 23 februari 2016
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de politie om veiligheidsredenen en verkeerstechnische redenen frequent
moet overgaan tot het takelen van voertuigen;
Gelet op de zware werkingskosten die dat met zich meebrengt;
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. 26 november
2013.
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 maart 2016, voor een termijn eindigend op 31 december 2019,
wordt een belasting geheven op het ambtshalve takelen van voertuigen:
1)

in zover deze niet reglementair geparkeerd staan;

2)

indien de bestuurder weigert het reglementair geparkeerd voertuig te
verplaatsen.

Deze belasting geldt echter niet als het takelen van een reglementair geparkeerd
voertuig noodzakelijk is bij afwezigheid van de bestuurder.
Artikel 2 - De in artikel 1 vermelde belasting bedraagt:
 250,00 euro per takeling van een voertuig met een hoogst toegelaten gewicht
van 3.500kg.
 500,00 euro per takeling van een voertuig met een gewicht van 3.500kg tot en
met 7.500kg.
 1.200,00 euro per takeling van een voertuig met een gewicht van meer dan
7.500kg.
Een takeling wordt aangevat van zodra de takeldienst enige handeling uitvoert
op de plaats van de takeling.
Deze bedragen worden met 50% verminderd, indien de takeldienst ter plaatse
komt, doch geen handelingen verricht.
Artikel 3 - De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig of door de
houder van de nummerplaat of door de burgerlijk aansprakelijke voor het
voertuig.
De gebruiker van het voertuig, de houder van de nummerplaat en de burgerlijk
aansprakelijke voor het voertuig zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
de belasting.
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Artikel 4 - De belasting wordt door middel van een kohier ingevorderd.
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 5 - 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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