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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 18/12/2019
Referentienummer agendapunt: GR/2019/297

BELASTING OP SOMMIGE TUSSENKOMSTEN VAN DE LOKALE POLITIE - BESLUIT
Toelichting
Dit is een gemeentebelasting voor bepaalde tussenkomsten van de lokale politie verschuldigd door de
hoofdelijk aansprakelijken zoals daar zijn:


degenen die de interventie noodzakelijk maakten;



degenen die hen opdracht of toelating gaven;



de eigenaar als kan aangenomen of bewezen worden dat hij/zij effectief schuldig of medeplichtig
is.

Bedrag:


weghalen van autovoertuigen: factuur van de takelkosten;



bewaren en stallen van autovoertuigen: € 6,25 per begonnen dag;



nodeloos alarmeren van de politie: € 150,00 per oproep vanaf het derde nodeloos alarm;



vervoer van personen onder invloed van drank, verdovende of hallucinatieverwekkende
middelen: € 150,00;



vervoer van bestuurlijk aangehouden personen: € 150,00.

Aan dit reglement wijzigt niets t.o.v. vorig jaar.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Koninklijk besluit van 28 mei 1991 en het ministerieel besluit van 08 oktober 1993.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2018 betreffende het belastingreglement op
sommige tussenkomsten van de lokale politie.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.

2/2






Het weghalen, bewaren en stallen van autovoertuigen en het nodeloos alarmeren van de politie
veroorzaakt heel wat bijkomende kosten voor het gemeentebestuur.
Een gemeentelijk belastingreglement kan helpen het beroep op het gemeentebestuur en meer
in het bijzonder op de politie voor bovengenoemde prestaties tot een minimum te herleiden.
Het is wenselijk in het kader van de Politiezone Hamme-Waasmunster in beide gemeenten een
zelfde tarifering toe te passen voor gelijkaardige prestaties.
Uit de praktijk blijkt dat het billijk is om het nodeloos alarmeren van de politie pas vanaf de
derde nodeloze oproep aan te rekenen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Er wordt voor een termijn ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2020 een
gemeentebelasting geheven op sommige tussenkomsten van de lokale politie.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door degenen die de interventie noodzakelijk maken. Degene die
hen opdracht of toelating gaf en de eigenaar, voor zover aangenomen en bewezen kan worden dat de
eigenaar effectief schuldig of medeplichtig is, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Artikel 3: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
§1. Het weghalen van autovoertuigen: terugvorderen van de door de gemeente betaalde takelkosten. Het
gemeentebestuur zal de door haar te betalen factuur van de takelkosten ter staving van de aanslag
voorleggen aan de belastingplichtige.
§2. Het bewaren en stallen van autovoertuigen: 6,25 euro/dag. Elke begonnen dag wordt als een
volledige dag geteld.
§3. Nodeloos alarmeren van de politie zoals bepaald in het K.B. van 28 mei 1991 en het M.B. van 08
oktober 1993: 150 euro per oproep vanaf het derde nodeloos alarm.
§4. 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 een politiekantoor: 150,00 euro.
§5. Vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar een 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.): 150,00 euro.
Artikel 4: De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van
betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 5: De belastingplichtige kan bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet op straffe van verval, schriftelijk gebeuren. Het bezwaar
moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van
de inning van de belasting, of in geval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
de verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 6: Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden
ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent door middel van een verzoekschrift op tegenspraak,
waarvan sprake is in de artikelen 1034 bis tot 1034 sexies van het Gerechtelijk Wetboek. Het beroep
moet, op straffe van verval, worden ingesteld binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van de
beslissing aan de bezwaarindiener of zijn vertegenwoordiger.
Artikel 7: Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake directe rijksbelastingen.

