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29.

Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig 2020-2025

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een
beslissing van hun raad;
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Overwegende dat het billijk is om sommige kosten die worden gemaakt ingeval van tussenkomst van
de lokale politie terug te vorderen;
Overwegende dat de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen niet gemachtigd is zelf
belastingen vast te stellen, daarom moet de belasting vastgesteld worden door de gemeenteraden
en verloopt de inning ook via de gemeentelijke administratie;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
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Artikel 1 – Belastbaar feit
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025
een belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig wegens :
• openbare dronkenschap of vermoedelijke alcoholintoxicatie ten gevolge van een positieve
ademanalyse of weigering van een ademanalyse
• het veroorzaken van overlast, dit is gedragingen stellen die de levenskwaliteit van 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 overstegen
• bestuurlijke aanhouding om welke reden dan ook.
De belasting is niet verschuldigd indien blijkt dat de interventie werd uitgevoerd op andere gronden.
De belasting is niet verschuldigd bij het vervoer van gerechtelijk aangehouden personen bedoeld in
artikel 93, 4° van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Artikel 2 – Belastingplichtige
De belastingplichtige is de vervoerde persoon of in voorkomend geval, de voor hem burgerlijk
verantwoordelijke persoon.
Artikel 3 – Bedrag van de belasting
De belasting wordt vastgesteld op een bedrag van 100,00 EUR per rit en per vervoerd persoon en is
forfaitair en ondeelbaar voor elk belastbaar feit verschuldigd zoals vermeld in artikel 1.
De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de vervoerde persoon zijn eindbestemming
bereikt heeft.
Als rit dient verstaan te worden het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het
politievoertuig tot op het ogenblik dat de betrokkene op zijn eindbestemming is gebracht.
De eindbestemming is de meest aangewezen eindbestemming naargelang het geval
(politiecommissariaat, thuis, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht
uitoefent, verpleeginstelling, cel in het politiekantoor, ...).
Artikel 4 – Invordering en betaling
De belasting wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur.
Als de inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd door middel van een
kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 5 – Bezwaar
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en
schepenen in deze mogelijkheid voorziet.
Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
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Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.
Artikel 6 – Intrekking voorgaande belastingreglementen
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven.
Artikel 7 – Slotvermelding
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1,3,4,6 tot en met 9bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen er artikel
126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
De algemeen directeur
get. Johan Smits

De voorzitter
get. Steven Michiels
Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 19 december 2019

De algemeen directeur

Ingevolge delegatiebesluit van 28 januari
2019

De burgemeester

Johan Smits

Karin Derua
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