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STAD MECHELEN
INDIRECTE BELASTING ALARMMELDINGEN.
Vergadering van 26 november 2013.
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen;
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;
Gelet op de opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2013 betreffende het belastingreglement
op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil, op het uitvoeren van werken voor of in de
plaats van derden en alarmmeldingen;
Overwegende dat het in dat geval billijk is dat de door of in opdracht van de stad gemaakte kosten
worden aangerekend aan degenen die ervoor verantwoordelijk zijn overeenkomstig de bepalingen van
het Koninklijk besluit van 25 april 2007;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
BESLUIT:
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2014, voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt een
belasting geheven op elke interventie van de politie zoals omschreven in artikel 13
en artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden
voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales, in
uitvoering van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
Meerbepaald is de belasting verschuldigd ingevolge een interventie van de politie naar
aanleiding van een alarmmelding, indien het alarm in gebouwen zonder enige aanleiding (geen
sporen van ongeoorloofde binnendringing of poging daartoe) in werking is getreden en/of
wanneer het personenalarm niet het gevolg is van geweld of dwang, een dreiging of poging
daartoe.
Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door de gebruiker van de alarminstallatie.
Artikel 3 - De belasting bedraagt 125,00 euro bij elke interventie van de politie bij de in artikel 1
vermelde gevallen.
Artikel 4 - De daartoe beëdigde aangestelden van het stadsbestuur zijn gemachtigd alle inbreuken op
deze verordening vast te stellen.
Artikel 5 - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6 - De vestiging en 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 provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 7 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
De Secretaris,
(get.) Erik Laga
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