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Reglement 

 

Belasting op het vervoer van personen met een 

politievoertuig 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2019 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 19 december 2019 

 

Juridische gronden 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, 

artikel 93, 4°. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de 

gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de 

gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende 

bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd: 

2° het vaststellen van gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de 

overtreding van die reglementen 

14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies 

en de voorwaarden ervan 

• Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

• Gecoördineerde omzendbrief omtrent de gemeentefiscaliteit KB/ABB  2019/2 

• Het reglement Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 20 december 2013. 

Argumentatie 

• Artikel 93, 4° van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken (koninklijk besluit van 28 december 1950 

houdende het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken) bepaalt dat in alle gevallen ten laste van de 

Staat komen de kosten van overbrenging van verdachten, beschuldigden en veroordeelden en van personen die ter 

beschikking van de regering zijn gesteld, en dit zonder verhaal op de veroordeelde partijen; 

• Onder bepaalde voorwaarden bestaat de noodzaak om de door de gemeente gemaakte kosten te laten vergoeden van 

het vervoer van 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 overstegen; 

• De lokale politie wenst extra vermanend op te treden ten aanzien van openbare dronkenschap – of elk ander deviant 

gedrag welke een beslag legt op het materieel en de medewerkers van de politiezone -  zij dan ook de invoering van een 

belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig vraagt; 

• De financiële toestand van de gemeente.  

Artikel 1  

De gemeente Maldegem heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op het 

vervoer van personen met een politievoertuig op grond van artikel 1 §2 van de Besluitwet van 14 

november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, of in het kader van een 

bestuurlijke aanhouding op grond van artikel 31 van de wet van 5 augustus 1992 op het 

politieambt. 
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Artikel 2 

De belasting is verschuldigd door de vervoerde persoon die de interventie noodzakelijk maakt of 

door diegene die voor hem burgerlijk verantwoordelijk is. Hij is hoofdelijk aansprakelijk voor de 

betaling van de belasting. 

 

Artikel 3 

De belasting is ineens en per vervoer verschuldigd. 

De belasting bedraagt 105,00 euro per rit en per vervoerd persoon. 

Onder ‘rit’ dient verstaan: het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het 

politievoertuig tot de bestemming die de politie bepaalt.  

 

Artikel 4  

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 5 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

 

Artikel 6 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen.  

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en 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 vanaf de kennisgeving van 

de aanslag. 

 

Artikel 7 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020. 


