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REGLEMENT: CONTANTE BELASTING 
OP HET WEGHALEN EN BEWAREN VAN 

GEVONDEN GOEDEREN EN 
VOERTUIGEN DIE HET VERKEER 
HINDEREN - DIENSTJAAR 2019 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 27/11/2018 
 
 
Artikel 1 :  
 
Er wordt voor het dienstjaar 2019 een contante gemeentebelasting gevestigd op het 
weghalen en bewaren door de gemeente: 

a) van 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; 

b) van goederen bedoeld in artikel 2, 2e lid van dezelfde wet. 
De belasting slaat eveneens op het weghalen en bewaren van voertuigen, al dan niet 
ingeschreven, die parkeren op plaatsen waar dit parkeren door een wettelijke of 
reglementaire bepaling verboden is. 
 
Artikel 2 : 
 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar. 
 
Artikel 3 
 
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 

1. de kosten voor het weghalen of takelen van de achtergelaten voorwerpen dienen 
integraal betaald te worden en bedragen forfaitair 63 euro inclusief BTW. 

2. voor het bewaren van gevonden goederen en voertuigen, wordt een bedrag van 
3,75 euro vastgesteld per kalenderdag te rekenen vanaf de 31e kalenderdag. 

 
Artikel 4 
 
De belasting moet bij de terugname van het goed contant worden betaald, tegen afgifte 
van een kwitantie. 
 
Artikel 5 
 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze 
belasting bij het College van Burgemeester en Schepenen.  Het bezwaarschrift moet, op 
straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.  De 
indiening kan gebeuren door verzending of overhandiging.  Bezwaarschriften kunnen 
onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend via een 
duurzame drager. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een 
termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 
van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving 
van de aanslag.  Tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen 
kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 
 
Artikel 6 
 
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 


