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            REGLEMENT:  

BELASTINGSREGLEMENT OP HET 
VERVOEREN VAN PERSONEN MET EEN 

POLITIEVOERTUIG ('COMBITAKS') 
VANAF 1 JANUARI 2020 TOT EN MET 

31 DECEMBER 2025 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 17/12/2019 

 

Artikel 1:  

 

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een belasting gevestigd op 

het vervoer van personen met een politievoertuig op grond van artikel 1 § 2 van de 

besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, of in 

het kader van een bestuurlijke aanhouding op grond van artikel 31 van de wet van 5 

augustus 1992 op het Politieambt. 

 

Artikel 2:  

 

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, door 

de politie bepaald, is gebracht (politiecommissariaat, thuis, ziekenhuis, …). 

 

Artikel 3:  

 

De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 100 euro per rit en per 

vervoerd persoon. 

 

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:  

 

Vrijgesteld van deze belasting is het vervoer van personen met een politievoertuig in het 

kader van een gerechtelijke aanhouding in de zin van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis. 

 

Artikel 6:  

§1. De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van 

verzending van het aanslagbiljet. De bepalingen inzake de verwijl- en 

moratoriuminteresten zijn op deze belasting van toepassing zoals betreffende de 

Rijksbelastingen op de inkomsten. 

§2.De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het 

decreet van 30 mei 2008. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met redenen omkleed 

zijn en schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
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Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 

drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. 

§3. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 , en zijn 

latere wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 

9bis, van het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het 

uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de 

belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Artikel 7:  

 

Het reglement zal worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente met 

vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het 

op de webtoepassing bekendgemaakt werd. De toezichthoudende overheid wordt op de 

hoogte gebracht van deze bekendmaking. 

 

Artikel 8: 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

 


