REGLEMENT

Gemeenteraad van 24-11-2016

BELASTINGSREGLEMENT OP SOMMIGE TUSSENKOMSTEN VAN DE LOKALE POLITIE
2017-2023

Art. 1
Met ingang op 1 januari 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2023 wordt een contante
belasting gevestigd op sommige tussenkomsten van de lokale politie. Onder sommige tussenkomsten wordt
verstaan:
- het vervoer naar huis, naar een verpleeginstelling of naar het politiekantoor van dronken personen of
van personen die zich in een soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van
verdovende of hallucinatieverwekkende middelen;
- het vervoer naar het politiekantoor of naar een andere naargelang het geval meer aangewezen
eindbestemming van bestuurlijk aangehouden personen op grond van artikel 31 van de wet van 5
augustus 1992 op het Politieambt.
Art. 2
Als rit dient te worden verstaan het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het politievoertuig tot
op het ogenblik dat de betrokkene op zijn/haar eindbestemming, door de politie bepaald, is gebracht.
Art. 3
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
a) Voor het vervoer naar huis, naar een verpleeginstelling of naar het politiekantoor van dronken personen of
van personen die zich in een soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende of
hallucinatieverwekkende middelen: 150 EUR per rit
b) Voor het vervoer naar het politiekantoor of naar een andere naargelang het geval meer aangewezen
eindbestemming van bestuurlijk aangehouden personen op grond van artikel 31 van de wet van 5 augustus
1992 op het Politieambt (thuis, verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of het feitelijk
toezicht uitoefent, ..): 150 EUR per rit.

dienst financiën

Art. 4
De belasting valt ten laste van de vervoerde persoon of in voorkomend geval, van de voor hem burgerlijk
verantwoordelijke persoon.
Vrijgesteld van deze belasting is het vervoer van personen met een politievoertuig in het kader
van een gerechtelijke aanhouding in de zin van de wet van 20 juli 1990 betreffende voorlopige hechtenis.
Art. 5
De belasting moet contant worden betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs, binnen de acht dagen na
ontvangst van de factuur aangaande het belastbaar feit dat zich heeft voltrokken.
Art. 6
Bij gebreke van contante betaling wordt deze belasting op een kohier gebracht, kohier dat wordt vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard door het schepencollege.
Art. 7
De belastingplichtigen kunnen bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en
gemotiveerd. De 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.
Art. 8
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van de
Hoofdstukken I, III, IV, en VI tot IXbis van titel VII van het wetboek van inkomstenbelastingen, en de artikelen
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing, voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 9
Dit reglement wordt voor kennisneming toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

