UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 30 december 2013

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter
Vos Eric - burgemeester
Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter
Meeus Paul, Gevers Dimitri, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Decoster Renaat, De
Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera, Starckx Wannes,
Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van
Otten Jan, Van Heupen Nic - raadsleden
Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Gladiné Pierre, Moelans Paul, Guedon John, Versmissen Tom - raadsleden

Goedkeuring te hechten aan het belastingreglement op de tussenkomst van de politie bij valse
alarmmeldingen.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op de tussenkomst van
de politie bij valse alarmmeldingen.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen, en latere aanvullingen en wijzigingen terzake.
- het koninklijk besluit van 25 april 2007 (Belgisch Staatsblad 4 juni 2007), tot vaststelling van de voorwaarden
voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales, en latere wijzigingen.
Argumentatie
De financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
De hoeveelheid valse alarmsignalen kan de efficiëntie van het normale politiewerk en de openbare orde en
veiligheid ernstig in het gedrang brengen. Het nodeloos alarmeren van de federale politie brengt zware
werkingskosten met zich mee.
Besluit
De gemeenteraad beslist het belastingreglement op de tussenkomst van de politie bij valse alarmmeldingen goed
te keuren.
Belastingreglement op de tussenkomst van de politie bij valse alarmmeldingen.
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 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.
Artikel 2: definitie
Als valse alarmmelding wordt beschouwd elke alarmmelding ten gevolge van een alarmsignaal dat niet het gevolg
is van een binnendringing of een poging daartoe.

Artikel 3: belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van de alarminstallatie.
Artikel 4: tarief
De belasting bedraagt 150 euro per interventie van de politie bij de in artikel 1 bepaalde gevallen. Het eerste valse
alarmsignaal binnen een periode van 12 maanden wordt echter vrijgesteld van deze belasting.
Het aantal nutteloze interventies zoals bedoeld in artikel 1 zal per installatie worden opgevolgd. De eerste periode
van 12 maanden neemt een aanvang vanaf het onder spanning zetten van de installatie door een erkende
beveiligingsonderneming zoals blijkt uit het gebruikersboekje of, na de eerste invoering van deze belasting voor de
op dat ogenblik bestaande installaties.
Artikel 5: wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het
college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending
van het aanslagbiljet.

De gemeenteraad stemde met 24 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer
Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin
Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De
Wilde, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de
heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van
Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 4 onthoudingen nl. van mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van Damme, de heer Eddy Grooten
en de heer Danny-Spock Vermeijen – raadsleden.
Er waren 3 neen stemmen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster en de heer Reccino Van Lommel
– raadsleden.
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