
Besluit:  

Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2016 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 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 belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en schepenen, Verbertstraat 3 te 2900 Schoten. Het bezwaar moet 
schriftelijk of via duurzame drager ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 
verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de 
contante inning of, bij inkohiering, binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 3de 
kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt 
binnen 15 dagen na de indiening ervan een ontvangstmelding afgegeven. Het bezwaarschrift wordt 
behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

Artikel 8 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen 
van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het 



uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover ze niet specifiek de belastingen op de 
inkomsten betreffen.  

Artikel 9 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande dit 
reglement.  

Artikel 10 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig artikel 253 van het Gemeentedecreet worden 
verzonden aan de provinciegouverneur.  

 


