GEMEENTE GRIMBERGEN
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2007
ONDERWERP:

Belasting op het vervoer van bestuurlijk of
gerechtelijk aangehouden personen – aanslagjaar
2007-2013.

DE GEMEENTERAAD BESLIST:
Artikel 1
Voor de dienstjaren 2007-2013 een belasting te vestigen op het
vervoer met een politievoertuig van personene die gerechtelijk
of bestuurlijk worden aangehouden ingevolge het stellen van
gedragingen die de levenskwaliteit van de inwoners beperken op
een manier die de normale druk van het sociale leven
overschrijft;
Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van
100,00 euro per rit.
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 de eindbestelling, door de
politie bepaald, is gebracht.
Artikel 4
Er wordt slechts één rit per persoon aangerekend voor alle
ritten die gedurende een termijn van 24 uur met deze persoon
worden uitgevoerd. De termijn van 24 uur kan zich uitstrekken
over twee dagen.
Artikel 5
De belasting valt ten laste van de vervoerde persoon of in
voorkomend geval, van de voor hem burgerlijk verantwoordelijk
persoon.
Zij is verschuldigd vanaf het ogenblik
persoon zijn eindbestemming heeft bereikt.
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Artikel 6
De belasting wordt contant betaald, tegen afgifte van een
ontvangstbewijs.
Het in bewaring gegeven bedrag zal van
verworven contantbelasting worden geboekt.
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Bij gebrek aan 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. De
ingekohierde belasting is onmiddellijk eisbaar.
Artikel 7

De vestiging en invordering van de belasting evenals de
regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de
modaliteiten vervat in de gelijknamige wet van 24 december
1996 zoals aangevuld en gewijzigd door de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en
latere aanvullingen en het uitvoeringsbesluit ter zake.
Artikel 8
Dit besluit zal als definitief aanzien worden indien tijdens
het voorgeschreven “de commodo et incommodo” onderzoek geen
bezwaren worden ingediend.
Na verloop van de wettelijke termijn van algemene voogdij of
na goedkeuring door de voogdijoverheid, zal het reglement
worden
afgekondigd
en
bekendgemaakt
overeenkomstig
het
gemeentedecreet.

