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35.

Retributie op het in bewaring houden van goederen van derden 2020-2025

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een
beslissing van hun raad;
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat het gemeentebestuur moet instaan voor de bewaring van bij uitdrijving uitgezette
goederen en van op de openbare weg achtergelaten goederen;
Overwegende dat in geval van gemotoriseerde voertuigen of bij uitdrijvingen de omvang en het
volume van deze achtergelaten goederen dermate is dat bijzondere bewaarinitiatieven moeten
worden genomen;
Overwegende dat de gemeente slechts over beperkte stockageruimte beschikt;
Overwegende dat een bewaartermijn van minimaal zes maanden moet worden gerespecteerd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
BESLUIT: eenparig.
Artikel 1 – Omschrijving
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De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025
een retributie op het bewaren van achtergelaten goederen van gekende personen.
Artikel 2 – Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de goederen of zijn rechtverkrijgenden die de
tussenkomst noodzakelijk maken.
Artikel 3 – Tarief van de retributie
De retributie wordt vastgesteld op 1,00 EUR per dag.
Artikel 4 – Invordering
De retributie wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de
retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
De retributie vervalt wanneer na zes maanden de gemeente gebruik maakt van haar recht op
verkoop en/of verwijdering van deze goederen.
Artikel 5 – Intrekking voorgaande retributiereglementen
Alle voorgaande retributiereglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven.
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