Gemeenteraad
Zitting van 16 december 2019

Besluit
Financiën

Belastingreglement algemene dienstenbelasting gezinnen. - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Peter Segers, Voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis
Stijnen, schepen; de heer Jan Van Otten, schepen; de heer Luc Op de Beeck, schepen;
mevrouw Astrid Wittebolle, schepen; de heer Marc Boogers, schepen; mevrouw Els Baeten,
schepen; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; de heer Eric Vos; de heer Luc Debondt; de
heer Hannes Anaf; mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Guy Van Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Wannes Starckx; de heer Peter Roes;
de heer Eddy Grooten; mevrouw Dominique Peeters; de heer Bart Voordeckers; de heer
Wout Schafraet; de heer Koen De Busser; de heer Kevin Janssen; mevrouw Savannah van
Dongen; de heer Achraf El Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer Ludwig Nietvelt; de
heer Rudy Elst; de heer Kurt Persegael; de heer Jan van Steenbergen; de heer Dieter De
Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Eric Pelckmans
Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het belastingreglement algemene dienstenbelasting
gezinnen goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De tarieven
werden niet aangepast.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het belastingreglement algemene dienstenbelasting
gezinnen goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
 De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald
artikels 40, 41 en 177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
 Het artikel 170 §4 van de grondwet.
 Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
 Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.
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Argumentatie
Voor het behoud van het financieel evenwicht is het noodzakelijk een dienstenbelasting te heffen ten
laste van de gezinnen om de uitgaven voor het onderhoud van onze gemeentewegen, de rioleringen, de
gebouwen, de eigen fiets- en voetpaden, het groenonderhoud, de stedelijke dienstverlening, … te
financieren.
De ondernemingen, die evengoed van de gemeentelijke dienstverlening en infrastructuur genieten,
dragen hiertoe bij via de algemene belasting op de economische bedrijvigheid.
Het behouden van de bestaande bronnen van inkomsten is vereist om het begrotingsevenwicht in
evenwicht te houden.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7380000/AFI/0020

Besluit
Artikel 1
belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt jaarlijks een
algemene dienstenbelasting voor gezinnen geheven.
Artikel 2
definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Woning: de ruimte in het onroerend goed, gelegen op het grondgebied van de stad Turnhout, dat als
verblijfsplaats wordt gebruikt door het betrokken gezin of de alleenwonende, ongeacht of deze ruimte
impliceert dat andere ruimten en de erin aanwezige nutsvoorzieningen gemeenschappelijk met één of
meer andere gezinnen dienen gebruikt te worden.
Gezin: twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in
één en dezelfde woning verblijven en er samenleven. Bij gemis aan andersluidend bewijs is de
gezinstoestand deze welke bevonden wordt op 1 januari van het belastingjaar in de bevolkingsregisters.
Alleenwonende: een éénpersoonsgezin, namelijk één persoon die gewoonlijk in één en dezelfde woning
leeft en verblijft. Bij gemis aan andersluidend bewijs is de gezinstoestand deze welke bevonden wordt op
1 januari van het belastingjaar in de bevolkingsregisters.
Artikel 3
belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door elk gezin, of alleenwonende, dat op 1 januari van het aanslagjaar
ingeschreven staat in de bevolkingsregisters van de stad Turnhout.
De belasting wordt gevestigd op naam van de gezinsverantwoordelijke zoals dat blijkt uit de volgorde van
inschrijving in de bevolkingsregisters.
De hoofdverblijfplaats, de naam van de gezinsverantwoordelijke en de samenstelling van het gezin op 1
januari van het aanslagjaar blijken uit de bevolkingsregisters van de stad Turnhout.
Artikel 4
tarief
De forfaitaire belasting wordt als volgt vastgesteld:
 40 euro per alleenwonende;
 60 euro per gezin bestaande uit twee of meer personen.
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd.
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Artikel 5
vrijstelling
Er wordt een vrijstelling toegestaan aan de belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar een
rechthebbende is op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
Voor de toekenning van deze vrijstelling zal beroep gedaan worden op de informatie verstrekt door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
De belastingplichtige kan eveneens een attest voorleggen aan het gemeentebestuur waaruit blijkt dat de
belastingplichtige voldoet aan de voorwaarden van de vrijstelling maar door een materiële vergissing niet
ambtshalve werd vrijgesteld.
Artikel 6
wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 7
bezwaarprocedure
De belastingschuldige of zijn volmachthouder kan tegen deze belastingaanslag een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding
afgegeven.
Het bezwaarschrift kan via de volgende kanalen worden ingediend:
 e-mail: gemeentebelasting@turnhout.be;
 post: College van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst financiën, Campus Blairon 200, 2300
Turnhout.
Andere vormen van doorsturen zoals fax of electronische toezending naar andere mailboxen van de Stad
Turnhout zijn niet geldig en worden als onbestaande beschouwd.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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