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STAD MECHELEN
INDIRECTE BELASTING OP DE VERLATEN VOERTUIGEN
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 indirecte belasting geheven ten laste van de eigenaar van een verlaten
voertuig.
Artikel 2 - Als terrein wordt onder meer aangezien velden, weiden, hovingen, brake gronden
en dergelijke.
De belasting is verschuldigd wanneer men, staande op om het even welk punt
van de openbare weg, het (de) verlaten voertuig (voertuigen) kan onderscheiden.
De opsomming in alinea 1 is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
Artikel 3 - Onder verlaten voertuig wordt verstaan, elk voertuig dat, al dan niet buiten
gebruik, minstens acht dagen op de in artikel 2 genoemde terreinen, is geplaatst
of achtergelaten.
Artikel 4 - Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 12,50 euro per dag en per
verlaten voertuig.
Artikel 5 - De politie en de beëdigde aangestelden van het stadsbestuur zijn gemachtigd
processen-verbaal op te stellen van de in artikel 3 genoemde voertuigen.
Artikel 6 - De belasting is contant eisbaar.
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven
contantbelasting worden geboekt en ten opzichte van de belastingplichtigen met
een kwitantie worden bevestigd de dag waarop een tegenbericht van de
belastingplichtige bij het stadsbestuur toekomt omtrent het ophouden van het
belastbaar feit.
Bij gebrek aan contantbetaling of in geval deze niet gelijk is aan de reële
belastingschuld, berekend op basis van de gegevens waarover het stadsbestuur
nadien beschikt, zal van ambtswege worden overgegaan tot inkohiering,
respectievelijk terugbetaling, van het verschil.
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.
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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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