BELASTINGREGLEMENT OP DE VALSE ALARMMELDINGEN
ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting 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.

De belasting zal worden toegepast vanaf de derde interventie ten gevolge van de hierboven vermelde
alarmmeldingen per installatie, na de invoering van deze belasting.
ARTIKEL 2: DEFINITIES
Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder:
-

een valse alarmmelding: elke alarmmelding ten gevolge van een alarmsignaal dat niet het gevolg is
van een inbraak of een poging daartoe;
gebruiker van de alarminstallatie: een natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging die
het genot heeft van de alarminstallatie.

ARTIKEL 3: TARIEF EN BEREKENING
De belasting bedraagt 125,00 EUR per interventie van de politie bij de in artikel 1 bepaalde gevallen.
ARTIKEL 4: BELASTINGPLICHTIGE
De belasting is verschuldigd door de gebruiker(s) van de alarminstallatie.
ARTIKEL 5: WIJZE VAN INNING
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na
verzending van het aanslagbiljet.
ARTIKEL 6: BEZWAARPROCEDURE
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting en de
administratieve geldboetes voorzien in dit reglement bij het college van burgemeester en schepenen. Het
bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag.
Het bezwaarschrift kan met de nodige bewijsstukken via één van de volgende kanalen worden ingediend:
-

e-mail: bezwaren@antwerpen.be;
post: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;
elektronische weg, andere dan e-mail, indien het daartoe vereiste elektronische platform ter
beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur.

