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STAD MECHELEN
BELASTING OP HET VERVOER VAN PERSONEN
MET EEN POLITIEVOERTUIG.
Vergadering van 26 november 2013
De gemeenteraad van de stad Mechelen :
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken, inzonderheid op artikel 93, 4°;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 30 januari 2007.
Overwegende dat het 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;
Overwegende dat onder bepaalde voorwaarden de noodzaak bestaat om de door de stad
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;
Overwegende dat het stadsbestuur ernaar streeft om een begeleidingstraject voor te stellen aan
diegenen die het ouderlijk gezag uitoefenen ten aanzien van minderjarigen die overlast
veroorzaken. In dit begeleidingstraject worden concrete afspraken gemaakt ter versterking of het
beter waarnemen van hun ouderlijk gezag, met het oog op een verbetering van het gedrag van
die minderjarige;
Overwegende dat het gewild niet naleven van deze afspraken of het gewild niet voleindigen van
het uitgetekende traject kan beschouwd worden als het bewust afwijzen van geboden kansen
om herhaling te vermijden van gedrag dat overlast en kosten voor de stad veroorzaakt;
Overwegende dat daarentegen het ingaan op de voorgestelde begeleidende maatregelen
betekent dat de kans op herhaling van het onaangepaste en kostenveroorzakende gedrag
vermindert;
Overwegende dat het derhalve verantwoord is diegenen die het ouderlijk gezag uitoefenen
fiscaal te stimuleren om in te gaan op de voorgestelde begeleiding.
BESLUIT:
Artikel 1 -

Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019,
wordt door het stadsbestuur een belasting gevestigd op het vervoer van personen
met een politievoertuig wegens:
-

openbare dronkenschap of vermoedelijke alcoholintoxicatie ten gevolge van
een positieve ademanalyse of weigering van een ademanalyse
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-

het veroorzaken van overlast, dit is gedragingen stellen 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 of

-

bestuurlijke aanhouding om welke reden dan ook.

Artikel 2 -

De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 100,00 euro per rit en
per vervoerd persoon.

Artikel 3 -

Als rit dient verstaan te worden het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken
van het politievoertuig tot op het ogenblik dat de betrokkene op zijn
eindbestemming is gebracht.
De eindbestemming is de meest aangewezen eindbestemming naargelang het
geval (politiecommissariaat, thuis, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of
feitelijk toezicht uitoefent, verpleeginstelling, amigo …).

Artikel 4 -

De belasting valt ten laste van de vervoerde persoon of in voorkomend geval, van
de voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon.
Zij is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de vervoerde persoon zijn
eindbestemming bereikt heeft.

Artikel 5 -

De belasting is niet verschuldigd bij het vervoer van gerechtelijk aangehouden
personen bedoeld in artikel 93, 4° van het algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken.

Artikel 6 -

Het vervoer van minderjarige personen die overlast veroorzaakten, is vrijgesteld
van de belasting indien naar aanleiding van het vervoer door het stadsbestuur
afspraken werden gemaakt met diegenen die het ouderlijk gezag uitoefenen ten
aanzien van die minderjarige. Die afspraken betreffen de versterking of het beter
waarnemen van het ouderlijk gezag met het oog op een gedragsverbetering van
die minderjarige.
De vrijstelling vervalt indien op de afspraken niet wordt ingegaan door diegenen die
het ouderlijk gezag uitoefenen of indien het wederzijds overeengekomen
begeleidingstraject wetens en willens door hen niet wordt beëindigd.

Artikel 7 - De belasting wordt contant betaald, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, in
handen van de financieel beheerder of zijn afgevaardigde.
Het aan de afgevaardigde in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een
verworven contantbelasting worden geboekt.
Bij gebrek aan een contantbetaling of indien het in bewaring gegeven bedrag niet in
overeenstemming is met de reële belastingschuld, zal van ambtswege tot inkohiering
van de gehele of gedeeltelijke belasting worden overgegaan.
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Artikel 8 - De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen
ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 9 -

.

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel
186 van het gemeentedecreet.

De Secretaris,
(get.) Erik Laga

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
De Voorzitter,
(get.) Christiaan Backx

