Contantbelasting vervoer personen met een politievoertuig

Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019

Artikel 1: grondslag
Het gemeentebestuur heft voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een
contantbelasting op het vervoer met een politievoertuig van personen die de openbare orde verstoren
of in staat van openbare dronkenschap zijn.
Artikel 2: belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de tussenkomst van de lokale
politie noodzakelijk maakt. In geval het een minderjarige betreft, zijn de ouders/voogden hoofdelijk de
belasting verschuldigd.
Artikel 3: bedrag
Vervoer van een persoon die de openbare orde verstoort, dronken is of zich in een soortgelijke
toestand bevindt ten gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatie-verwekkende middelen
naar huis, naar een verpleeginstelling of naar het politiekantoor: 108 euro.
Artikel 4: indexatie
De tarieven vermeld in artikel 3 worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op
1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand september van het voorgaande jaar
volgens de formule:
R x I waarbij
i
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 3
I= de index van de maand september van het voorgaande jaar
i= de index van de maand september 2019 (basis 2013 = 108,58)
De decimalen van het nieuwe bedrag worden afgerond naar de dichtstbijzijnde gehele getal, halve
cijfers worden naar boven afgerond.
Artikel 5: betaling:
De belasting wordt contant betaald na ontvangst van de factuur.
Artikel 6: niet-betaling
§1 De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning
niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
§2 Het bezwaar tegen een kohierbelasting moet schriftelijk worden ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur Aalter, Europalaan 22. Het is ondertekend en
gemotiveerd en wordt op straffe van verval ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Artikel 7: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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