Stad Roeselare
Gemeenteraad d.d. 23.09.2013
Aanwezig:
36 raadsleden
Luc Martens: burgemeester
Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad
Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, Kris
Declercq, José Debels en Marc Vanwalleghem, schepenen;
Frans Dochy, Dirk Lievens, Filip Deforche, Frederik Declercq, Peter Logghe, Geert Huyghe, Ria
Vanzieleghem, Annelies Carron, Tania Feys, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine
Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep
Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Francis Reynaert, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Gerdi
Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, Immanuel De Reuse, Yana Debusschere en Stefaan Van
Coillie, raadsleden.
Geert Depondt, OCMW-voorzitter-schepen: met raadgevende stem.
Johan Leenknecht, stadssecretaris.
Indirecte belasting op vervoer van personen met een politievoertuig.
DE GEMEENTERAAD;
Gelet op art 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, BS 4 juli 2008; en latere
wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 18 december 1995 en 20 februari 2001
betreffende het vervoer van personen met een politievoertuig, wegens openbare dronkenschap
of alcoholintoxicatie;
Gelet op het bezwaar van het Parket van Kortrijk inzake art 2.2.4.7 van het gecoördineerd
politiereglement ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de noodzaak bestaat om de gemaakte kosten te laten vergoeden van het
vervoer van bestuurlijk aangehouden personen, 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 overschreden. Dergelijk vervoer
verzwaart de werklast van het politiepersoneel aanzienlijk waardoor andere taken in het
gedrang kunnen komen, o.a. aanwezigheid in de straat en dat deze aanwezigheid van groot
belang is om het veiligheidsgevoel van de burger te ondersteunen.
BESLUIT, met algemene stemmen
Artikel 1 Definities
Voor de toepassing van dit belastingreglement wordt begrepen onder:




overlast : gedragingen 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
overschreden.
rit: traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het politievoertuig tot op het
ogenblik dat de betrokkene op zijn eindbestemming gebracht is .
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eindbestemming: de meest aangewezen eindbestemming naargelang het geval
(politiecommissariaat, woning of verblijfplaats, verpleeginstelling, cel in het
politiekantoor, ….)

Artikel 2
Met ingang van 1 oktober 2013, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt
een belasting gevestigd op het vervoer van personen met een politievoertuig wegens





bestuurlijke aanhouding op grond van art 31 2°, 3° en 4° van de wet op het
politieambt, op grond van artikel 9 ter van de drugwet van 24.02. 1921, op grond van
art 1 §2 van de besluitwet van 14.11.1939 betreffende de beteugeling van openbare
dronkenschap.
het veroorzaken van overlast
openbare dronkenschap , op grond van art 1 §2 van de besluitwet van 14.11.1939
betreffende de beteugeling van openbare dronkenschap

Artikel 3 Bedrag
De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 100 euro per rit en per vervoerde
persoon.
Artikel 4 Belastingplichtige
De belastingplichtige is de vervoerde persoon, of in voorkomend geval, de voor hem burgerlijk
verantwoordelijke persoon. Zij is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de vervoerde persoon zijn
eindbestemming bereikt heeft.
Artikel 5 Uitzonderingen
De belasting is niet verschuldigd voor
- het vervoer van gerechtelijk aangehouden personen bedoeld in art 93,4° van het algemeen
reglement op de gerechtskosten in strafzaken
- het vervoer van minderjarigen
Artikel 6 Kohierbelasting
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7
De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 8
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen
volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.
Artikel 9
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en de korpschef van de lokale
politie toegezonden.
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 september 2013
(get) Johan Leenknecht
Stadssecretaris

(get) Bart Wenes
Voorzitter gemeenteraad
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Geert Sintobin
Stadssecretaris

Luc Martens
Burgemeester
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