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FINANCIËN-BELASTINGEN. Vaststelling retributiereglement voor het bewaren
van verwijderde rijwielen, met ingang van 1 maart 2022 en voor een termijn
eindigend op 31 december 2025.

De beslissing wordt genomen met 25 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marina De
Bie, Fabienne Blavier, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert
Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Elisabet Okmen, Shanna Jacops), 1 stem tegen (Dirk Tuypens) en 16
onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel
Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Kerstin Hopf, Freya
Perdaens, Ingrid Kluppels, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra
Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis
 Het college keurt op 27 september 2021 (punt 31) het ontwerp van geïntegreerd actieplan
fietsendiefstal omgeving centraal station goed.
 Collegebeslissing 7 februari 2022- agendapunt 42: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Het retributiereglement voor het bewaren van verwijderde rijwielen wordt ingevoerd vanaf 1
maart 2022.
Het retributiereglement “voor het bewaren van verwijderde rijwielen” is als bijlage bij dit
besluit gevoegd. Dit is het kaderreglement waarin de gemeenteraad een machtiging geeft aan
het college om de tarieven vast te stellen.
De tarieven van het retributiereglement vastgesteld door het college van 7 februari 2022 zijn
als bijlage toegevoegd.
Juridische grond
Het hersteldecreet van kracht vanaf 1 juli 2009 geeft aan de gemeenteraad de mogelijkheid
om een machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om de
tarieven van deze retributie vast te stellen.
Artikel 41, 14° van het decreet lokaal bestuur stelt:
“De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen
toevertrouwd worden:
…

14° het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen;
…”
Dit betekent dat het retributiereglement vastgesteld door de gemeenteraad het kader is en dat
de gemeenteraad het college machtigt om de concrete tarieven in te vullen.
Financiële gevolgen
Jaarlijkse opbrengst van 500,00 euro op raming MJP008428 - 2022/7010100/50/0480/02.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist het retributiereglement voor het bewaren van verwijderde rijwielen in
te voeren met ingang van 1 maart 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het reglement vast als volgt:
De gemeenteraad van de stad Mechelen;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op artikel 3.58-3.60 Boek 3 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek;
Gelet op de gecoördineerde algemene bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen,
afdeling 9 Het plaatsen en verwijderen van rijwielen in de openbare ruimte onder Titel 3. De
openbare veiligheid en vlotte doorgang;
Overwegende dat de stad Mechelen in Afdeling 9 van titel 3 De openbare veiligheid en vlotte
doorgang van de ABP Mechelen een rubriek voorzien heeft met bepalingen rond het plaatsen
en verwijderen van rijwielen op het openbaar domein;
Overwegende dat de rijwielen die in uitvoering van deze afdeling verwijderd werden,
gedurende drie maanden bewaard worden zodat de eigenaar het rijwiel binnen deze periode
kan komen ophalen;
Overwegende dat de stad Mechelen overdekte ruimtes ter beschikking stelt voor het bewaren
van de verwijderde rijwielen;
Overwegende dat het aangewezen is om een retributie te vragen voor het bewaren van de
verwijderde rijwielen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
BESLUIT :
Artikel 1 -

Met ingang van 1 maart 2022, voor een termijn eindigend op 31 december
2025, wordt een retributie gevestigd op het bewaren van rijwielen die verwijderd
werden conform de bepalingen voor het plaatsen en verwijderen van rijwielen op
het openbaar domein uit het gecoördineerd politiereglement.

Artikel 2 -

De retributie wordt vastgesteld:



voor een rijwiel dat traceerbaar gegraveerd werd met een uniek nummer:
voor elk ander rijwiel.

Voor rijwielen die langer dan drie maanden bewaard worden, wordt de retributie
verdubbeld.
Artikel 3 -

De retributie is niet verschuldigd voor het bewaren van rijwielen die:
•

voorafgaandelijk aan de begindatum van het bewaren bij de politie als
gestolen werden opgegeven
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•

bij hoogdringendheid werden verwijderd, conform de bepalingen voor
het plaatsen en verwijderen van rijwielen op het openbaar domein uit
het gecoördineerd politiereglement.

Artikel 4 - De retributie is verschuldigd door degene die het rijwiel komt ophalen en moet
onmiddellijk betaald worden.
Artikel 5 - Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden
met alle geëigende rechtsmiddelen.
Artikel 6 - Het college van burgemeester en schepenen werd bij gemeenteraadsbesluit van 25
februari 2019 gemachtigd tot het vaststellen van het tarief van de retributie.
Artikel 7 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel
286 van het decreet over het lokaal bestuur.
Namens de gemeenteraad:
De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Maxine Willemsen

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Mechelen, 24 februari 2022

Erik Laga
algemeen directeur

Maxine Willemsen
voorzitter
Voor bekendmaking
Mechelen, 24 februari 2022

Erik Laga
algemeen directeur
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