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Aanwezig : 
 
 
 
 
 
 
 

Van Nyen Lieven, voorzitter; 
Cuylaerts Dorien, burgemeester; 
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen; 
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen; 
Hermans Frans, Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse 
Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer  
Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick, Eelen Danny, raadsleden; 
Adams Bart, gemeentesecretaris; 

  De Gemeenteraad, O.Z., 
7.1 Contantbelasting op sommige ambtshalve en/of noodzakelijk door de gemeente gemaakte 

kosten. Goedkeuring. 
 Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de 
geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen, zoals gewijzigd; 
 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 Overwegende dat het noodzakelijk is dat de gemeente ambtshalve en/of noodzakelijk gemaakte 
kosten kan terugvorderen; 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013 houdende de vaststelling 
van het reglement inzake de contante belasting op sommige ambtshalve en/of noodzakelijke door de 
gemeente gemaakte kosten; 
 Overwegende een technische aanpassing van artikel 5, in fine, van dit besluit wenselijk is, 
aangezien hier werd bepaald dat de belasting onmiddellijk eisbaar zou blijven bij opname in een 
kohier, hetgeen technisch niet mogelijk is; dat het besluit voor het overige integraal kan worden 
behouden; 
 Gelet op de bespreking; 
  Besluit met eenparigheid van stemmen: 
Artikel 1 
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019, wordt een contantbelasting gevestigd op sommige 
ambtshalve en/of noodzakelijk door de gemeente gemaakte kosten. 
Hieronder wordt verstaan, de kosten tot ophalen en bewaren van goederen, buiten particuliere 
eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, 
van door de politie in beslaggenomen voertuigen en van gevonden huisdieren. 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het goed, voertuig of huisdier. 
Artikel 3 
De belasting wordt vastgesteld als volgt : 

 Ophalen en bewaren van goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de 
openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, van door de politie in 
beslag genomen voertuigen : 

o Materieel :  
 gebruik van personenwagen : € 20,00 per begonnen uur 
 gebruik van vrachtwagen : € 40,00 per begonnen uur 
 gebruik van kraan  : € 60,00 per begonnen uur 
 gebruik van klepelmaaier : € 50,00 per begonnen uur 

o Personeel : 
 Per begonnen uur   : € 40,00 
 Tarief wordt verdubbeld voor prestaties uitgevoerd tussen 22u en 6u, op een 

zondag, of op een wettelijke feestdag. 
o Administratiekosten 

 € 25,00 forfaitair 
o Transportkosten : 

 € 3,70 per kilometer transport 
o Bewaring in gemeentelijk depot : 

 Overdekt depot   : € 2,50 per ingenomen vierkante meter of 
deel ervan, per begonnen maand 

 In openlucht    : € 0,50 per ingenomen vierkante meter of 
deel ervan, per begonnen maand 



 In bewaring houden van gevonden huisdieren : € 2,00 per begonnen dag. 

 Prestaties door derden op vraag van de gemeente gemaakt voor het ophalen en bewaren van 
goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter 
uitvoering van vonnissen tot uitzetting, van door politie in beslag genomen voertuigen en voor 
het in bewaring houden van gevonden huisdieren :  

 De aan de gemeente aangerekende kosten, verhoogd met de forfaitaire 
administratiekosten. 

De bedragen worden gecumuleerd. De belasting bedraagt minimum € 175,00 in zijn globaliteit. 
Artikel 4 
De belasting is niet verschuldigd voor 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 opslagplaatsen. 
Het minimumbedrag van €  175,00 is niet van toepassing op de bepalingen inzake de in bewaring 
gehouden, gevonden huisdieren. 
Artikel 5 
De belasting dient contant te worden betaald, voorafgaandelijk aan de afhaling van de goederen, 
voertuigen, of dieren in het gemeentelijk depot. 
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. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
                     Voor eensluidend uittreksel : 
op bevel : 
De Gemeentesecretaris,     De voorzitter van de gemeenteraad, 
 
 
 
 
 
 
 
Adams B.                        Van Nyen L. 


