
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 17 DECEMBER 2019 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De 
Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, 
Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre 
Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Ilse Stockbroekx, raadslid.

BELASTINGREGLEMENT OP VALSE ALARMMELDINGEN

De raad,

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, 
onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales, en latere wijzigingen;

Overwegende dat de hoeveelheid valse alarmmeldingen de efficiëntie van het normale politiewerk en 
de openbare orde en veiligheid ernstig in het gedrang kan brengen;

Gelet op het belastingreglement op valse alarmmeldingen zoals laatst goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 november 2019;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:  met 30 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, 
Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels 
Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smet, 
Véronique D'Exelle stemmen ja.

Artikel 1
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Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
gemeentebelasting geheven op elke interventie van de politie ten gevolge van:

- een valse alarmmelding

- een alarmmelding waarbij binnen de tijdspanne van aankomst bij de plaats van het alarm 
afgesproken met de politiediensten de gebruiker, een contactpersoon of een bewakingsagent 
niet aanwezig is zoals wordt vooropgesteld in het koninklijk besluit van 25 april 2007.

Artikel 2

Als valse alarmmelding wordt beschouwd elke alarmmelding ten gevolge van een vals alarmsignaal.

Als vals alarmsignaal wordt beschouwd elk alarmsignaal dat niet het gevolg is van een binnendringing 
of een poging daartoe.

Artikel 3

De belasting is verschuldigd door de gebruiker van de alarminstallatie.

Artikel 4

De belasting bedraagt 125,00 euro per interventie van de politie ten gevolge van alarmmeldingen zoals 
bedoeld in artikel 1.

Artikel 5

Het aantal interventies ten gevolge van alarmmeldingen zoals bedoeld in artikel 1 zal per installatie 
worden opgevolgd. 

De belasting zal per installatie worden toegepast vanaf de tweede interventie van de politie ten gevolge 
van alarmmeldingen zoals bedoeld in artikel 1, telkens berekend in een tijdspanne van 2 jaar. Voor de 
berekening van de tijdspanne van 2 jaar wordt het jaartal van de datum van elke interventie van de 
politie ten gevolge van alarmmeldingen zoals bedoeld in artikel 1, verminderd met 2 jaren, ongeacht 
de ingangsdatum van het belastingreglement.

Artikel 6

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. Ze dient betaald te worden binnen de twee (2) 
maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 7

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen vervat in het 
gelijknamige decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.

Artikel 8

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet 
over het Lokaal Bestuur .

Artikel 9

De toezichthoudende overheid zal op de hoogte gebracht worden van de bekendmaking van het 
reglement overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
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Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


