Zitting van dinsdag 10 december 2019

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Tegenwoordig:

Maertens Bert: burgemeester
Maertens Caroline, Himpe Kurt, Feys Lothar, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet,
Van Essche Ann: schepenen
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein,
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik,
Derumeaux Virginie, Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan,
Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, Hollevoet Justine, Renier Veerle,
Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie: raadsleden
Dehaudt Dries: voorzitter
Jacobus Anton: algemeen directeur

Verontschuldigd:

28.

Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig. Goedkeuring.

De gemeenteraad,
Regelgeving
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
- de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Feiten en motivering
De financiële toestand van de gemeente vergt de heffing van rendabele belastingen
De noodzaak bestaat om de gemaakte kosten te laten vergoeden van het vervoer van bestuurlijk aangehouden
personen, dronken personen of van personen die gedragingen stelden die de levenskwaliteit van de inwoners
kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt, waardoor de normale
last die het leven in de samenleving onvermijdelijk met zich meebrengt, wordt overschreden. Dergelijk vervoer
verzwaart de werklast van het politiepersoneel aanzienlijk waardoor andere taken in het gedrang kunnen
komen, o.a. aanwezigheid in de straat en dat deze aanwezigheid van groot belang is om het veiligheidsgevoel
van de burger te ondersteunen. Alle bepalingen van het huidig belastingsreglement blijven ongewijzigd.
Besluit met algemene stemmen:
Artikel 1 Definities
Voor de toepassing van dit belastingreglement wordt begrepen onder:
overlast : gedragingen die de levenskwaliteit van de inwoners kunnen beperken op een manier die de
normale druk van het sociale leven overschrijdt, waardoor de normale last die het leven in de
samenleving onvermijdelijk met zich meebrengt, wordt overschreden.
rit : traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het politievoertuig tot op het ogenblik dat de
betrokkene op zijn eindbestemming gebracht is .
eindbestemming : de meest aangewezen eindbestemming naargelang het geval (politiecommissariaat,
woning of verblijfplaats, verpleeginstelling, cel in het politiekantoor, ….)
Artikel 2
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, wordt een belasting gevestigd op het vervoer van personen met een
politievoertuig wegens
bestuurlijke aanhouding op grond van art 31 2°, 3° en 4° van de wet op het politieambt, op grond van
artikel 9 ter van de drugwet van 24.02. 1921, op grond van art 1 §2 van de besluitwet van 14.11.1939
betreffende de beteugeling van openbare dronkenschap.
het veroorzaken van overlast
openbare dronkenschap , op grond van art 1 §2 van de besluitwet van 14.11.1939 betreffende de
beteugeling van openbare dronkenschap

Artikel 3 Bedrag
De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 100 euro per rit en per vervoerde persoon.
Artikel 4 Belastingplichtige
De belastingplichtige is de vervoerde persoon, of in voorkomend geval, de voor hem burgerlijk aansprakelijke
persoon. Zij is verschuldigd vanaf het ogenblijk dat de vervoerde persoon zijn eindbestemming bereikt heeft.
Artikel 5 Uitzonderingen
De belasting is niet verschuldigd voor
- het vervoer van gerechtelijk aangehouden personen bedoeld in art 93,4° van het algemeen reglement
gerechtskosten in strafzaken
- het vervoer van minderjarigen

op de

Artikel 6 Kohierbelasting
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een Kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7
De belasting moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 8
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen volgens de
modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008 gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Artikel 9
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en de korpschef van de lokale politie toegezonden.
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