Belasting op opgelegd vervoer met politievoertuig

gemeenteraad van 2 maart 2015
Artikel 1 - belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Er wordt ten behoeve van de gemeente voor het dienstjaar 2015 een contant te betalen belasting op
sommige tussenkomsten van de lokale politie geheven. Onder sommige kosten wordt verstaan: kosten voor
politie-interventies die eerder het particulier van het algemeen belang dienen en kosten voor het vervoer
van dronken personen en personen die administratief aangehouden zijn.
Artikel 2 - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de tussenkomsten van de lokale politie
noodzakelijk maken. In geval het minderjarigen betreft zijn de ouders/voogden de belasting verschuldigd.
Artikel 3 - tarief
De belasting wordt vastgesteld als volgt :
a) vervoer van dronken personen of van personen die zich in soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van
het gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen naar huis, naar een verpleeginstelling of
naar het politiekantoor: 100,00 EUR.
b) vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar het politiekantoor of naar een andere
eindbestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis, verpleeginstelling, bij de
meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht uitoefent, enz.): 100,00 EUR.
Artikel 4 - wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door contante betaling binnen de acht dagen na ontvangst van een factuur.
Bij gebrek aan betaling wordt deze contante belasting van ambtswege ingekohierd en moet de
kohierbelasting betaald worden binnen de 2 maand na toezending van het aanslagbiljet. Bij laattijdige
betaling wordt, het te betalen bedrag verhoogd met de portkosten.
Artikel 5 - bezwaarprocedure
1.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze aanslag en een
belastingverhoging, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden
ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de
datum van de verzending van het aanslagbiljet. Bezwaarschriften kunnen via een duurzame drager
(elektronische informatiedrager, fax of e-mail,…) worden ingediend. Het bezwaar wordt gedagtekend en
ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt naam, hoedanigheid en adres of zetel van
de belastingplichtige, het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen.
2.
Het bezwaarschrift moet uitdrukkelijk vermelden of de belastingplichtige of zijn wettelijke
vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op hoorzitting.
3.
De bezwaarprocedure wordt verder behandeld conform de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008, inzonder artikel 9 § 2 tot 5.
Artikel 6 - verwijzing naar het W.I.B.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 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
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de schatkist), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover
ze met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
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