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De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
13. Betreft: GR/2019/197 - Belastingreglement op het ophalen en bewaren van goederen. 
Vaststelling.  
Gelet op de Grondwet, meer bepaald artikel 170, §4; 
Gelet op het Gerechtelijk Wetboek; 
Gelet op de Wet van 30 december 1975 betreffende de goederen buiten particuliere 
eigendommen gevonden, of op de openbare weg geplaatst tot uitvoering van vonnissen tot 
uitzetting; 
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992; 
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de 
geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door artikel 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 
van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het Decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 
2019; 
Gelet op het belastingreglement op sommige ambtshalve en/of noodzakelijk door de gemeente 
gemaakte kosten, hetwelk geldt tot en met 31 december 2019; 
Overwegende dat aangewezen lijkt om de titel van het belastingreglement te verduidelijken; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat de gemeente, luidens artikel 5 van de Wet van 30 december 1975, de kosten 
die zij gemaakt heeft voor het weghalen en bewaren van de gevonden of op de openbare weg 
geplaatste goederen mag aanrekenen aan de eigenaar of zijn rechtverkrijgenden; dat de 
gemeente de teruggave van de goederen, met uitzondering van die waarvan sprake is in artikel 
1408, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, of de teruggave van de opbrengst van de verkoop 
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daarvan, vóór het verstrijken van de in artikel 2 van de Wet gestelde termijnen, afhankelijk kan 
stellen van de voorafgaande betaling van die kosten; 
Overwegende dat elke bestuurder van een stilstaand of geparkeerd voertuig overeenkomstig 
artikel 4.4 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg dit moet verplaatsen zodra 
hij daartoe door een bevoegd persoon aangemaand wordt; dat als de bestuurder dit weigert of 
afwezig is, de bevoegde persoon ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig mag zorgen; 
dat de verplaatsing op risico en kosten van de bestuurder en de burgerlijk aansprakelijke 
personen gebeurt, behalve wanneer de bestuurder afwezig is en het voertuig reglementair 
geparkeerd is; dat dit recht in dezelfde omstandigheden zonder het optreden van een bevoegd 
persoon niet door een weggebruiker kan worden uitgeoefend; 
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de gemeente ambtshalve en/of noodzakelijk gemaakte 
kosten kan terugvorderen; 
Overwegende dat het verantwoord is om een financiële bijdrage te vragen in de vorm van een 
belasting, ten laste van die personen die hun voertuig op het grondgebied van de gemeente 
onreglementair parkeren en waarbij de lokale politie oordeelt dat een ambtshalve takeling 
noodzakelijk is; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.-  Met ingang van 1 januari 2020, voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt 
een gemeentebelasting gevestigd op het ophalen en bewaren door het gemeentebestuur van: 
1° de goederen aan het bestuur afgegeven overeenkomstig artikel 1 van de Wet van 30 
december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de 
openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, waarvan de vinder de 
eigenaar niet kent en waarvan hij zich meester maakt; 
2° de goederen bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Wet van 30 december 1975 betreffende 
de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter 
uitvoering van vonnissen tot uitzetting; 
3° de door de politie in beslag genomen voertuigen; 
4° de gevonden huisdieren. 
Art. 2.-  De belasting is verschuldigd door de eigenaar, de gebruiker en de burgerlijk 
aansprakelijke van het goed, voertuig of huisdier. 
Art. 3.- De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
A. voor het ophalen en bewaren van goederen en voertuigen, zoals bedoeld in artikel 1, 1° 
t.e.m. 3°: 
1° materieel: 

 voor het gebruik van een personenwagen: € 20 per begonnen uur; 

 voor het gebruik van een vrachtwagen: € 40 per begonnen uur; 

 voor het gebruik van een kraan: € 60 per begonnen uur; 

 voor het gebruik van een klepelmaaier: € 50 per begonnen uur; 
2° personeel: per begonnen uur: € 40; dit tarief wordt verdubbeld voor prestaties uitgevoerd 
tussen 22.00 uur en 6.00 uur of op een zondag of een wettelijke feestdag; 
3° transportkosten: € 3,70 per kilometer; 
4° bewaring in de gemeentelijke opslagplaats: 

 overdekt depot: € 2,50 per ingenomen vierkante meter of deel ervan, per begonnen 
maand vanaf de 8ste dag na de afgifte of ontvangst van het bericht aan de eigenaars of 
rechtverkrijgenden dat hun eigendom kan worden afgehaald in de gemeentelijke 
opslagplaats; 

 in openlucht: € 0,50 per ingenomen vierkante meter of deel ervan, per begonnen maand 
vanaf de 8ste dag na de afgifte of ontvangst van het bericht aan de eigenaars of 
rechtverkrijgenden dat hun eigendom kan worden afgehaald in de gemeentelijke 
opslagplaats; 
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B. voor het in bewaring houden van gevonden huisdieren: € 2 per begonnen dag vanaf de 8ste 
dag na de afgifte of ontvangst van het bericht aan de eigenaars of rechtverkrijgenden dat hun 
eigendom kan worden afgehaald in de gemeentelijke opslagplaats; 
C. voor de administratiekosten: een forfaitair bedrag van € 25; 
D. voor prestaties door derden op vraag van de gemeente voor het ophalen en bewaren van 
goederen, voertuigen of huisdieren, zoals bedoeld in artikel 1, 1° t.e.m. 4°: de aan de 
gemeente aangerekende kosten. 
De bedragen onder A, B, C en D van dit artikel worden gecumuleerd. De totale belasting 
bedraagt minimum € 175. 
Art. 4.- De belasting is niet verschuldigd: 
1°voor het ophalen en bewaren van fietsen en bromfietsen die ontvreemd werden en waarvan 
de eigenaar binnen de maand nadat de fiets of bromfiets werd aangetroffen, deze zelf komt 
ophalen in de gemeentelijke opslagplaats; 
2° voor het ophalen en bewaren van goederen waarvan sprake is in artikel 1408, §1 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
Het minimumbedrag van €  175 is niet van toepassing op de bepalingen inzake de in bewaring 
gehouden, gevonden huisdieren. 
Art. 5.- De belasting dient contant te worden betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs, op 
het ogenblik van de afhaling van de goederen, voertuigen of huisdieren  in de gemeentelijke 
opslagplaats. 
Bij niet-betaling van de verschuldigde belasting, zal deze worden ingevorderd door middel van 
een kohier dat vastgesteld wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 6.- De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden vanaf de datum van de contante inning van de belasting, of wanneer de belasting een 
kohierbelasting wordt, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
de indiening ervan. 
Art. 7.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het Uitvoeringsbesluit van dat Wetboek 
van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Art. 8.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, §1 en 287 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
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De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
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