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Frank Bruggeman, burgemeester; 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck en 

Linda Vereecke, schepenen; 
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----------------------------------------------------------------------------- 

OPENBARE ZITTING – PUNT 4L - BELASTING OP HET VERVOER VAN PERSONEN MET EEN 

POLITIEVOERTUIG- HERNIEUWING  

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012; 

- Gelet op het feit dat de tarieven niet meer werden gewijzigd zijn sinds 

30 december 2015; 

- Overwegende dat de looptijd van deze belasting verstrijkt op 31 december 

2016 zodat deze dient te worden hernieuwd; 

- Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente er toe noodzaakt 

tot invoering van rendabele belastingen; 

- Overwegende dat een indexaanpassing van 1,7 % wordt toegepast en dat de 

tarieven worden afgerond. 

- Na beraadslaging,  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 wordt door het 

gemeentebestuur 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; 

 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 en die in de omgeving bij 

mensen met een gemiddelde tolerantie wrevel opwekken; 

 bestuurlijke aanhouding om welke reden dan ook. 

Artikel 2: - De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag :  

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

per rit per 

vervoerd persoon 

106,80 EUR 108,60 EUR 110,50 EUR 

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 heeft bereikt. 

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. 

De belasting is eveneens niet verschuldigd door de ouders/voogden van 

minderjarigen tussen 12 en 18 jaar op voorwaarde dat ze samen met de 

minderjarige deelnemen aan het Nero-Z-project en zich houden aan de hierbij 

gemaakte afspraken. Wanneer de Procureur des Konings zijn evocatierecht 

uitoefent en er hierdoor geen Nero-Z-project kan worden opgestart, is de 

belasting zonder meer verschuldigd. 

Artikel 6: - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat 

vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester 

en schepenen. De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de 

verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 7:  

1. Indienen van bezwaren: 

Belastingschuldige die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een 

bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Grote 

Markt 1 te 9060 Zelzate. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, met redenen 

omkleed zijn, gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of diens 

vertegenwoordiger. Het moet overhandigd of per post verzonden worden. De 

bezwaartermijn bedraagt drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 

volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 

kennisgeving van de aanslag. Indien de belastingschuldige wenst gehoord te 

worden, dient hij daar uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift. Een 

ontvangstbewijs wordt afgeleverd. 

2. Bezwaar tegen materiële vergissingen: 

Het college verleent ambtshalve ontheffing van de overbelastingen die 

voortvloeien uit materiële vergissingen op voorwaarde dat die door de 

administratie werden vastgesteld of door de belastingschuldige aan de 

administratie werden bekendgemaakt binnen de drie jaar vanaf 1 januari van 

het jaar waarin de belasting werd gevestigd, en de aanslag niet reeds het 

voorwerp is geweest van een bezwaarschrift, dat aanleiding heeft gegeven tot 

een definitieve beslissing nopens de grond (hoofdstuk 7 van het wetboek van 

de inkomstenbelasting met betrekking tot artikel 376 en artikel 55§2 van het 

algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit). 

Artikel 8: - Door het college van burgemeester en schepenen worden 

personeelsleden van de gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle 

of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de 

toepassing van dit belastingreglement. De door hen opgestelde processen-

verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 9: - Verwijl- en moratoriumintresten zijn op de belasting 

toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 

Artikel 10: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden 

voor kennisneming. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

28 december 2016 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

In opdracht: 

Guy Verbuyst Martin Acke 

Gemeentesecretaris Voorzitter 


