BELASTING OP HET TAKELEN VAN VOERTUIGEN
Artikel 1
Akkoord te gaan om het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2015 houdende de goedkeuring van het
belastingreglement op het takelen van voertuigen in te trekken.
Artikel 2
Met ingang van heden en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting
gevestigd op het takelen van voertuigen op het grondgebied van de gemeente Schoten.
Artikel 3
Dit reglement beoogt elk takelen in opdracht van de lokale politie van alle voertuigen die op een
onregelmatige en/of onwettige en/of storende manier geparkeerd zijn op de openbare weg.
Artikel 4
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
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 eveneens alle toebehoren in,
alsook de inhoud ervan en de voorwerpen die eraan vastgemaakt zijn
takeling: de takelwagen heeft het voertuig met minstens één wiel van de begane grond getild. Ook als
de bestuurder ter plaatse komt op het moment dat de takelwagen het voertuig nog niet vervoert, maar
wel al met één of meer wielen van de begane grond heeft getild, is het voertuig volgens dit reglement
getakeld. De takelwagen brengt het getakelde voertuig naar een door de lokale politie aangeduide
plaats
nutteloze oproep/verplaatsing: de bestuurder van het voertuig komt ter plaatse en verplaatst het
voertuig tussen het tijdstip van de oproep tot takelen en het uitvoeren van de takeling
niet rol- of bestuurbaar: een voertuig dat niet meer rijvaardig is en waarvoor speciaal materiaal moet
worden ingezet
Artikel 5
De belasting wordt als volgt vastgesteld ongeacht de afgelegde afstand en het tijdstip van de takeling
of nutteloze oproep:
176,55 euro voor takeling van een voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van 3.500 kg
85,60 euro voor nutteloze oproep / verplaatsing voor takeling van een voertuig met een hoogst
toegelaten gewicht van 3.500 kg
712,09 euro voor takeling van een voertuig tussen 3.501 kg en 19.000 kg dat rol- en bestuurbaar is
971,03 euro voor takeling van een voertuig tussen 3.501 kg en 19.000 kg dat NIET rol- en bestuurbaar
is
1.229,97 euro voor takeling van een voertuig vanaf 19.001 kg dat rol- en bestuurbaar is
1.488,91 euro voor takeling van een voertuig vanaf 19.001 kg dat NIET rol- en bestuurbaar is
116,52 euro voor nutteloze oproep / verplaatsing voor takeling van een voertuig vanaf 3.501 kg
ongeacht of het rol- en bestuurbaar is of niet.
Artikel 6
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. Indien de identiteit van deze
gebruiker niet kan achterhaald worden, wordt de houder van de nummerplaat als gebruiker
beschouwd.

De houder van de nummerplaat is mede hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting die
ten laste van de gebruiker werd gevestigd.
Artikel 7
De belasting is invorderbaar op het ogenblik van de takeling of de nutteloze oproep / verplaatsing. Zij
wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs of door overschrijving op een
bankrekening van de gemeente Schoten.
Bij gebreke aan contante betaling zal de belasting worden ingevorderd bij wege van een kohier dat
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen vervat in het
gelijknamige decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.
Artikel 9
Dit besluit zal worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente overeenkomstig de
artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. De toezichthoudende overheid zal
op dezelfde dag op de hoogte gebracht worden van deze bekendmaking overeenkomstig art. 330 van
het Decreet over het Lokaal Bestuur. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden
aangaande dit reglement.
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