Belastingverordening op het vervoeren van personen
met een politievoertuig

Datum vaststelling gemeenteraad
Geldigheidsduur

: 25/06/2013
: 01/07/2013 – 31/12/2019

Artikel 1: Definities
1. Vervoer van personen: een rit of een bepaald traject dat met behulp van een politievoertuig wordt
afgelegd om de bestuurlijk aangehouden persoon op de meest aangewezen eindbestemming te brengen.
2. Bestuurlijke aanhoudingen: de opdrachten van bestuurlijke politie zoals omschreven in de artikelen 31 en
34 § 4 van de Wet op het Politieambt.

Artikel 2: Heffingstermijn en belastbare grondslag
§1. Er wordt vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op:
-

het vervoeren van personen met een politievoertuig wegens openbare dronkenschap of soortgelijke
staat als dronkenschap,
het vervoeren van personen met een politievoertuig met het oog op de verdere uitvoering van hun
bestuurlijke aanhouding.

§2. De belasting is verschuldigd indien de interventie en het vervoer daadwerkelijk werden uitgevoerd.
Artikel 3: Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de vervoerde persoon of diegene die voor hem burgerlijk verantwoordelijk
is.

Artikel 4: Tarief van de belasting
De belasting wordt vastgesteld op een bedrag van 100 euro per rit en per vervoerde persoon en is forfaitair
en ondeelbaar voor elk belastbaar feit verschuldigd zoals vermeld in artikel 2.
Artikel 5: Vrijstellingen
§ 1. De belasting is niet verschuldigd indien blijkt dat de interventie werd uitgevoerd op andere gronden
dan die vermeld in artikel 2.
§ 2. De belasting is niet verschuldigd wanneer de bestuurlijke aanhouding is verricht naar aanleiding van
een manifestatie van politieke, syndicale of levensbeschouwelijke aard.
§ 3. De belasting is niet verschuldigd voor de personen die in het kader van gerechtelijke aanhoudingen
worden vervoerd zoals omschreven in artikel 78 °4 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in
strafzaken.
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Artikel 6: Algemene bepalingen betreffende de inkohiering, vestiging, invordering en de
bezwaarprocedure van de belasting
§1. De belasting zal geschieden bij wijze van een kohier overeenkomstig de bepalingen en voorschriften
van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd door de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
§2. De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending van het
aanslagbiljet. De bepalingen inzake de verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze belasting van
toepassing zoals betreffende de Rijksbelastingen op de inkomsten.
§3. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met redenen omkleed zijn en schriftelijk worden ingediend
bij het College.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de
kennisgeving van de aanslag.
§4. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en zijn latere wijzigingen,
zijn de bepalingen van titel VII, (vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis
(aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist,) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de
vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 7: Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking vanaf 1 juli 2013 en is geldig tot en met 31 december 2019.
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