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Punt 6 :

Goedkeuring van een belastingsreglement op het laden en
bergen alsmede voor de bewaring in het gemeentemagazijn van
voorwerpen die voortkomen van uitdrijvingen en van in beslag
genomen voertuigen voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019.
______________________________________________________________________________

De Raad,

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 30 december 1975, inzonderheid op artikel 5, betreffende de
goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst
ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de heffing noodzakelijk maakt
van alle rendabele belastingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2013, houdende algemene
bepalingen voor de gemeentelijke belastingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en
met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005
en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen).
BESLUIT :
Art.1.
Voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 wordt lastens de eigenaar van de goederen of
zijn rechtverkrijgenden en ten voordele van de gemeente Opwijk een gemeentebelasting
gevestigd op het laden en bergen van voorwerpen die voortkomen van uitdrijving,
alsmede op de bewaring van deze voorwerpen in het gemeentemagazijn en op het
wegnemen en het bewaren van in beslag genomen voertuigen.
Art.2.
Het bedrag van de belasting voor het laden, bergen en wegnemen wordt per uur van de
werkelijke tijd die nodig is geweest voor het laden, bergen en wegnemen van de
voorwerpen en de in beslag genomen voertuigen vastgesteld als volgt:
vrachtwagen (zonder voerder): 8,75 euro;
uurlonen van het personeel; de werkelijke op dat ogenblik geldende uurlonen,
verhoogd met de patronale bijdrage voor de RSZ en verhoogd tevens met de kosten
van de verzekering tegen arbeidsongevallen, met een minimumkost voor ieder geval
afzonderlijk van 30,00 euro/uur voor werklieden en 38,00 euro/uur voor
ploegbaas/meesterknecht.
Het bedrag van de belasting wordt verhoogd met 12,50 euro voor de administratiekosten.
Art.3.
De belasting voor de eigenlijke bewaring in het gemeentemagazijn van voorwerpen die
voortkomen van uitdrijving en van in beslag genomen voertuigen wordt vastgesteld op
0,25 euro per dag en per vierkante meter in beslag genomen ruimte.
Art.4.
§1.- Vooraleer de goederen en/of voertuigen worden afgehaald in het gemeentemagazijn,
zijn de belanghebbenden verplicht een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting in
bewaring te geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk verzoek van de met
toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond. Het in bewaring gegeven
bedrag zal van ambtswege als een verworven contant-belasting worden geboekt en ten
opzichte van de belastingplichtige met een kwitantie worden bevestigd indien geen
tegenbericht van de belastingplichtige bij het gemeentebestuur toekomt uiterlijk de dag
vóór deze waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken.
§2.- Bij gebrek aan contantbetaling wordt de belasting ingevorderd bij wege van een
kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester
en schepenen en is ze onmiddellijk eisbaar.

Art.5.
De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen
terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei
2008.
Art.6.
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant.

Aldus beslist in voormelde zitting.
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