Gemeentebelasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie.
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015.
Juridische grond
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van 28 mei
2010;
Overwegende dat het billijk is dat sommige kosten die worden gemaakt ingeval van tussenkomst van
de lokale politie terug te vorderen;
Gelet op de samenwerking met de PZ Herko waar deze combitaks al bestaat en wordt toegepast;
Gelet op de vraag van de politieraad van onze politiezone om aan de gemeenteraden te verzoeken
een aan de reglementen van Herent en Kortenberg gelijkluidend besluit te nemen in verband met
een belasting op sommige tussenkomsten van de politie, deze belasting is bekend als ‘combitaks’;
Aangezien de politiezone niet gemachtigd is zelf belastingen vast te stellen, moet de belasting
vastgesteld worden door de gemeenteraden en verloopt de inning ook via de gemeentelijke
administratie;
Gelet op artikel 170 §4, artikel 41 en artikel 162 van de grondwet;
Gelet op artikel 42 §3 van het gemeentedecreet;

Besluit
Art.1. Er wordt met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019
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 dan het
algemeen belang dienen en kosten voor het vervoer van dronken personen en personen die
administratief aangehouden zijn.
Art.2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die de tussenkomsten van
de lokale politie noodzakelijk maken. In geval het minderjarigen betreft zijn de ouders/voogden de
belasting verschuldigd.
Art.3. De belasting wordt vastgesteld als volgt:
Vervoer van dronken personen of van personen die zich in soortgelijke toestand bevinden ten
gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatie-verwekkende middelen naar huis, naar een
verpleeginstelling of naar het politiekantoor: €100.
Vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar het politiekantoor of naar een andere
eindbestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis,
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verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht uitoefent, enz.):
€100.
Art.4. De belasting wordt ingevorderd door contante betaling binnen de acht dagen na ontvangst van
een factuur. Een contante belasting die niet kan worden uitgevoerd, wordt een kohierbelasting en
moet betaald worden binnen de 2 maand na toezending van het aanslagbiljet. Bij laattijdige betaling
wordt, in toepassing van art.4 van de invorderingsprocedure fiscale en niet-fiscale ontvangsten, het
te betalen bedrag verhoogd met de portkosten.
Art.5. 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 9 bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de
provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Art.6. De bezwaarprocedure wordt geregeld in artikel 9 van het decreet van 28 mei 2010.
Art.7. Onderhavige beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant en aan de politiezones.
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