Gemeentelijk belastingsreglement met betrekking tot tussenkomst van de
politiezone. Goedkeuring.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en l7 februari 2012,
betreffende de vestiging, de ínvordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen;
Gelet op de minísteriële omzendbríef BB2011/1;
Gelet op het goedgekeurde Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 en de weerhouden strategische
doelstellingen en prioritaire fenomenen en de gemaakte afspraken mbt acties op de Zonale
Veiligheidsraad;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat naar aanleiding van falende inbraakalarminstallaties, dronken personen of
personen die zich in een soortelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende
middelen of hallucinatie verwekkende middelen, overlast door het gedrag van personen op de
openbare plaats of in publiek toegankelijke plaatsen; loslopende dieren, heel wat tussenkomsten
worden uitgevoerd door de lokale politie die zorgen voor heel wat bijkomende kosten;
Overwegende dat overlast, volgens het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld, kan gedefinieerd
worden als volgt: “De beoogde feiten en gedragingen moeten (1) plaats vinden op de openbare weg,
openbare plaatsen of voor het publiek toegankelijke plaatsen, (2) de aard, de intensiteit, het aantal of
de frequentie van deze feiten tasten (3) de rust, de levenskwaliteit of de veiligheid van de gemeente,
de wijk of de straat aan. In een aantal gevallen kunnen deze feiten en gedragingen een impact
hebben op het door burgers ingeschatte risico op slachtofferschap en/of kunnen ze vallen onder de
strafbare feiten in het kader van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet.”
Overwegende dat het opportuun wordt geacht een belasting in te voeren die bedoeld is als
recuperatie van de kosten, gemaakt door de politiediensten, als zij een falend inbraakalarm moeten
controleren (zowel voertuigen als manuren);
Overwegende dat een dergelijke belasting een aansporing kan vormen voor de eigenaar om een
technische controle en bij regeling te laten uitvoeren; dat de eerste tussenkomst altijd gratis is en dat
de tijd die de politíe spendeert aan het falend alarm, niet gebruikt kan worden om zich met haar
kerntaken bezig te houden;
Overwegende dat dit belastingreglement besproken werd op de politiecolleges van 22/04/2016,
20/07/2016, 14/10/2016, 25/11/2016, 24/02/2017, 02/06/2017, 08/09/2017 en 23/11/2017.
Overwegende de vraag in het Politiecollege om deze belasting enkel in te voeren bij herhaling;
Overwegende dat het vervoer van dronken personen of personen die zich in een soortgelijke
toestand bevinden of aangehouden personen best ook wordt belast om als waarschuwing te kunnen
dienen;

Overwegende dat het aantal loslopende dieren, binnen de politiezone, een dergelijke proportie
aanneemt, dat het een bijna dagelijkse taak van de lokale politie is om deze dieren in het kader van
de veiligheid te vangen en tijdelijk over te brengen in een schuthok;
Overwegende dat een vast bedrag beter de bedoeling van een belasting beklemtoont dan wanneer
met gedifferentieerde tarieven wordt gewerkt;
BESLUIT: Met 8 ja-stemmen (Van Cutsem P., Pollé M., Vanbellinghen P., Lacres P., De Cort S., De
Roubaix A., Paridaens M., Decrick L.,) en 7 neen-stemmen (Timmermans E., Cochez G., De Vos R.,
Roobaert G., Beeckmans S., Claeys G., Seghers R.).
Artikel 1. Er wordt voor een termijn met ingang van 1 februari 2018 en eindigend op 31 december
2019 een contante belasting gevestigd op sommige tussenkomsten van de lokale politie.

-

-

Het nodeloos alarmeren van de politie door middel van 150 €
inbraakalarminstallaties (zoals bepaald in het KB dd. 28/05/91).
De belastingplichtige is de eigenaar van het onroerend goed
waarop de inbraakalarminstallatie is geplaatst. Indien de eigenaar
het onroerend goed niet zelf bewoont of het niet zelf exploiteert,
is de bewoner of de exploitant de belastingplichtige.
Het vervoer van dronken personen of personen die zich in een 150 €
soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van
verdovende of hallucinatie verwekkende middelen en personen
die door hun gedrag overlast veroorzaken, naar huis, naar een
verpleeginstelling of naar een politiekantoor.
De belastingplichtige is de vervoerde persoon, in voorkomend
geval de voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon.

-

Het vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar het 150 €
politiekantoor of naar een andere eindbestemming die naargelang
het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis,
verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijke gezag
of feitelijk toezicht uitoefent) en personen die door hun gedrag
overlast veroorzaken.
De belastingplichtige is de vervoerde persoon, in voorkomend
geval de voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon.

-

Ophalen ronddolende dieren op de openbare weg of domein. De
belastingplichtige is de eigenaar van het dier.

150 €

Art. 2 De belasting zal verschuldigd zijn vanaf de tweede tussenkomst binnen de twaalf maanden
voor gelijkaardige feiten.
Art. 3 De belasting wordt contant aan de politie betaald op het ogenblik van de tussenkomst en
tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting van
ambtswege via de gemeente ingekohierd en wordt een kohierbelasting geheven.

Art. 4 De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting volgens de modaliteiten
van het geldende gemeenteraadsbesluit inzake de bezwaren tegen gemeentelijke belastingen.

Art. 5 Afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid, de korpschef van de lokale
politie, de voorzitter van het Politiecollege en de financieel beheerder toegezonden.

