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Eddy Bevers, burgemeester

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
-Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid

19 11. INDIRECTE BELASTING OP HET BEWAREN VAN DE DOOR
DE POLITIE IN BESLAG GENOMEN VOERTUIGEN

Aanleiding

De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025.

J urid i sche g rond, toe pa ssel ij ke reg elgevi n g

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 $3 en 4I, I4o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van 22 december 2OI7 over het lokaal bestuur, wat de vertijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel L7O E4;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
De omzendbrief KB/ABB 2OL9/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16
december 2O74;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

Aan de bewaring van bedoelde voertuigen zijn kosten verbonden en is het gepast om deze te
recupereren

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting.
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Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Ieroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, flse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk ràadslid I onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1: Heffingstermijn - betastbaar feit

Met ingang van 1 januari 2O2O voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
jaarlijkse indirecte belasting gevestigd op het bewaren van de door de politie in beslag genomen
voertuigen.

Artikel 2: Berekeningsgrondslag en tarieven

Bij teruggave van de in beslag genomen voertuigen wordt een belasting van 100,00 euro per
voertuig aangerekend.

Voor de in beslag genomen voertuigen, die ter bewaring op het Commissariaat of een ander
gemeente-eigendom zijn ondergebracht, wordt vanaf de achtste dag na de afgifte van het bericht
aan de eigenaar of zijn rechthebbende van de opheffing van het beslag, een bijkomend recht van
€ 10,00 per dag en per voertuig aangerekend.

Artikel 3: Belastingplichtige

De eigenaar en/of zijn rechthebbende van het voertuig, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van de belasting.

Artikel 4t Wijzevan invordering. - betalingstermijn

De belasting dient gekweten in handen van de financieel beheerder of zijn afgevaardigde bij
teruggave van de voertuigen, tegen afgifte van een kwitantie.

Artikel 5: Verwijzingsregel

De vestiging en de 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 de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 6: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en latere wijzigingen.
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De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van22 december 2OI7 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter

Handteken i ng CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester d.d

Voor eensluidend uittreksel :

donderdag 19 d 20L9
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