
W ffiir"u.o"t Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag 22 september 2O2O

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter.

Eddy Bevers, burgemeester.

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien , Serkan Bozyigit,
Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine praet, Jeroen De
Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever,
Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van dyck, Nelleke
Van de Ven, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.
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Dirk Blommaert, algemeen directeur

5 Belasting op bestuurlijk in beslag genomen voertuigen
Motivering

Voorgeschiedenis

Feiten en context
De gemeente Willebroek wordt geconfronteerd met een toename van chauffeurs die roekeloos
rijgedrag stellen. De burgemeester heeft de plicht om alle maatregelen te nemen die de openbare
orde vrijwaren en garanderen. Het bestuurlijk in beslag nemen van voertuigen brengt ernstige
werkingskosten met zich mee. Om deze te compenseren dient naar analogie met de stad MeZhelen,
samen verenigd in de politiezone Mechelen-Willebroek met eenzelfde wer[wijze op beide
grondgebieden, een belastingreglement op de bestuurlijk in beslag genomen voertuigen te worden
voorzien.

Juridische grond

Gelet op artikel t70 94 van de Grondwet;
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat de gemeente wordt geconfronteerd met een toename van chauffeurs die
roekeloos rijgedrag stellen en dat de burgemeester de plicht heeft om alle maatregelen te nemen
die de openbare orde vrijwaren en garanderen;
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 gemeente;

Adviezen - argumenten
Gunstig advies van het LIVC d.d. 7 septembe r 2O20.
Gunstig advies van de financieel directeur

Fina nciële gevolgen & comm unicatie
nvt
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Besluit:

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer' Jeroen
Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts'
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht' Solange
Cluydts, Luc Spiessens' Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck' Gert Boey, Murat Oner'
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van
Va noverschelde, Thierry Serrien

de Ven, Anthony

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Artiket I
De gemeenteraad keurt het belastingsreglement op bestuurlijk in beslag genomen voertuigen
goed.

Artikel 2
Met ingang van heden, voor een termijn eindigend op 31 december2025, wordt een belasting
gehevén op Oe nèstuurlijk in beslag genomen voertuigen.

Artikel 3
In dit reglement wordt verstaan onder:

. bestuurlijke inbeslagname: het voertuig dat een onmiddellijk gevaar betekent voor het
leven en/of de lichamelijke integriteit van personen en/of de veiligheid van goederen wordt
aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter of de gebruiker onttrokken,
zolang zulks met het oog op de openbare orde vereist is;

voertuig: elk transportmiddel, elk mobiel materiaal, landbouwmateriaal, industrieel
materiaal, containers, tweewielers, (gemotoriseerde) twee-en driewielers, quads, caravans,
aanhangwagens, zonder dat deze opsomming beperkend is. Het begrip voertuig houdt
eveneeÀs aÍe toebehoren in, alsook zijn inhoud en de voorwerpen die er aan vastgemaakt
zijn;

a

Artikel 4
De belasting bedraagt:

. 272,00 euro per in beslag genomen voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van
3.500kg.
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met 7.500k9.
o 1.306,00 euro per in beslag genomen voertuig met een gewicht van meer dan

7.500k9.

Artikel 5
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig op het'moment
van de bestuurlijke inbeslagname. De houder van de nummerplaat en/of de eigenaar, dan wel

bezitter, van het voertuig is de belasting verschuldigd indien de gebruiker in gebreke blijft.

Artikel 6
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 àe modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de

invórdering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

213



Artikel 7
Deze verordening wqrdt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstÍg artikel 286.van het
decreet over het lokaal bestuur.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter

Handtekening CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burge

Voor eensluidend uittreksel :

dinsdag 1 december 2O2O
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