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Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het belastingreglement op economische bedrijvigheid in
te voeren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. Dit nieuwe
belastingreglement vervangt de voormalige belastingreglementen voor ondernemingen inzake
“drijfkracht”, “algemene dienstenbelasting bedrijven”, “gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen
(klasse 1)”, “publiek toegankelijke ruimten”, “toeristische logies” en “vertoningen & vermakelijkheden”. Er
werd gekozen voor een eenvoudige meetbare grondslag om de belastingaanslag te berekenen, namelijk
de bebouwde grondoppervlakte die de ondernemingen en/of natuurlijke personen voor hun uitbating
gebruiken of tot gebruik voorbehouden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het doel van dit nieuwe belastingreglement is het fiscaal beleid tegenover ondernemingen
vereenvoudigen en rationaliseren.
Door één belastingreglement met een eenvoudig meetbare belastbare grondslag toe te passen, ter
vervanging van de voormalige belastingreglementen voor ondernemingen inzake “drijfkracht”, “algemene
dienstenbelasting bedrijven”, “gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen (klasse 1)”, “publiek
toegankelijke ruimten”, “toeristische logies” en “vertoningen & vermakelijkheden”, wordt de
administratieve last van zowel de ondernemingen als de stad Turnhout verminderd en vereenvoudigd.
De belasting op drijfkracht, die het grootste aandeel van de voormalige ondernemingsbelastingen
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vertegenwoordigd, is een belasting op het geïnstalleerd vermogen van machines en stemt in de huidige
economische context niet langer voldoende overeen met de economische realiteit waardoor deze niet
langer als een goede belastbare grondslag wordt beschouwd. Het oppervlaktecriterium is momenteel een
doelmatigere en rationelere basis voor de berekening van de belastingaanslag.
We beogen ook een redelijke spreiding van de stedelijke financieringsbehoefte over gezinnen en
ondernemingen. De gezinnen dragen via de aanvullende belasting op de personenbelasting en via de
algemene dienstenbelasting voor gezinnen reeds in belangrijke mate bij tot de financiering van de
gemeente, terwijl ondernemingen evengoed van de gemeentelijke dienstverlening en infrastructuur
genieten.
Juridische grond
 De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen, meer bepaald artikels 40, 41 en 177.
 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.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
 Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Argumentatie
Het is aangewezen om de personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die op het grondgebied van de
Stad Turnhout een economische bedrijvigheid uitoefenen en daardoor in belangrijke mate gebruik maken
van de gemeentelijke infrastructuur op het vlak van wegen en riolering, inname beschikbare ruimte,
gebruik maken van diverse dienstverleningen, belang hebben bij de promotie van de stad en het
ondernemersgebeuren, de versterking van het winkelapparaat en de uitwerking van een milieubeleid op
vlak van natuur en gezondheid, aan een algemene belasting te onderwerpen. Ten overstaan van hen
bestaat het belastbaar voorwerp uit het hebben van een vestiging die op het grondgebied van de
gemeente is gelegen en die door de onderneming wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden.
Het getuigt van goed bestuur en redelijkheid om te streven naar een billijke, evenwichtige en rechtmatige
verdeling van de belastingdruk tussen de natuurlijke en rechtspersonen die voordeel halen uit de
gemeentelijke infrastructuur en de algemene dienstverlening en dit volgens hun invloed op de
gemeentelijke uitgaven en met inachtneming van hun financiële draagkracht en/of economische
rentabiliteit.
De belastbare grondslag moet eenvoudig meetbaar en controleerbaar zijn. Daarom nemen we een
eenvoudige meetbare grondslag om de belastingaanslag te berekenen, namelijk de bebouwde
grondoppervlakte die de ondernemingen en/of natuurlijke personen voor hun uitbating gebruiken of tot
gebruik voorbehouden. Als belastbare oppervlakte wordt dan enkel de oppervlakte op het begane
grondniveau (laagste bovengrondse niveau) genomen. Niet alleen de effectief gebruikte oppervlakten,
doch ook deze die ter beschikking staan van de belastingplichtige om effectief gebruikt te worden, zijn
belastbaar.
Indien op de bebouwde grondoppervlakte van eenzelfde onroerend goed ( zowel in de horizontale als in
de verticale opdeling ervan ) meerdere belastingplichtigen een vestiging hebben, wordt de belasting voor
elke belastingplichtige vastgesteld op basis van zijn aandeel in de gebruikte of tot het gebruik
voorbehouden bebouwde grondoppervlakte. Dit wordt in het artikel 4§2 verduidelijkt en toegelicht met
een voorbeeld.
Door de bebouwde grondoppervlakte op het begane grondniveau als belastbare grondslag te nemen,
trachten we het verduurzamen, ontharden en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen,
bedrijfsomgeving en winkelgebieden te stimuleren. Meerlagig bouwen en het delen van gebouwen leidt
tot een efficiënter en multifunctioneler ruimtegebruik, tot gebouwen met een gunstiger E-peil en
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gunstigere milieueffecten, tot meer ruimte voor natuur en groene zones in het woon- en winkelgebied en
op de bedrijventerreinen en dus ook tot meer ontharding wat zorgt voor een grotere doorlaatbaarheid
voor grondwater.
Het oppervlaktecriterium met een daaraan gekoppelde gedifferentieerde tariefstructuur laat toe om, bij
benadering en in overeenstemming met het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid, de belasting
vast te stellen. Het oppervlaktecriterium wordt als berekeningsbasis redelijk en objectief beschouwd.
Voor agrarische bedrijven wordt een tariefonderscheid toegepast. De agrarische sector wordt
ondersteund door diverse Europese programma’s om betaalbaar voedsel te kunnen blijven produceren
voor de bevolking, waarbij ook een nadruk wordt gelegd op lokale voedselproductie en korte keten. Deze
sector heeft een groot ruimtebeslag omwille van de aard van de activiteiten. Het belastingreglement
voorziet een maximumbedrag.
Om de opstart van beginnende ondernemingen te vergemakkelijken, wordt er een vrijstelling voorzien
voor een periode van één jaar volgend op de aanvang van de economische bedrijvigheid.
We gaan er tevens van uit dat commerciële rechtspersonen in het algemeen een grotere invloed hebben
op de gemeentelijke uitgaven en in het algemeen een grotere financiële draagkracht hebben dan de in de
artikelen 180, 181 en 182 van het WIB bedoelde rechtspersonen waarvoor het winstbejag niet de
belangrijkste bestaansreden is ( zoals ondermeer: intercommunales, Vlaamse Vervoermaatschappij,
Infrabel, bepaalde vzw’s en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven, …).
Het heffen van een minimumbelasting is gerechtvaardigd door enerzijds de noodzaak om de
administratieve kost van de belastingheffing te dekken en anderzijds doordat kan worden aangenomen
dat de voorziene minimumbedragen binnen de draagkracht liggen van elke belastingplichtige.
Het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de gemeente in het
algemeen te financieren.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7340000/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, m.a.w. voor de
aanslagjaren 2020 tot en met 2025, wordt jaarlijks een algemene belasting op economische bedrijvigheid
geheven.
Artikel 2
begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities:
Economische bedrijvigheid: alle werkzaamheden van een fabrikant, handelaar of dienstverrichter met
inbegrip van de winning van delfstoffen, de landbouw en de uitoefening van vrije of daarmee
gelijkgestelde beroepen.
Vestiging: elk ( gedeelte van een ) onroerend goed of geheel van meerdere onroerende goederen die
samen één complex of entiteit vormen en/of elke activiteitenkern, elk centrum van werkzaamheden of (
geheel van ) ruimte(n), onder gelijk welke vorm en van individuele of collectieve aard, welke voor
beroepsactiviteit of bedrijfsdoeleinden is bestemd of wordt benut, evenals een maatschappelijke zetel
en/of een zetel van bestuur, beheer of administratie.
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Bebouwde grondoppervlakte: de totale oppervlakte gemeten op het begane grondniveau waarop of
waarboven zich bouwwerken, constructies en/of installaties, van welke aard ook, die door hun aard op
duurzame en gebruikelijke wijze ter plaatse blijven staan, bevinden en die gebruikt worden of tot gebruik
worden voorbehouden.
Handels- of nijverheidsbedrijf: elke natuurlijke persoon en rechtspersoon die op om het even welke wijze
een grondstof of een (half)afgewerkt product bewerkt of verwerkt, en/of energie produceert of welk
danige extractie uit de natuur verricht of verhandelt, evenals elke natuurlijke persoon en rechtspersoon
die afgewerkte producten verkoopt of diensten van welke aard ook levert.
Vrij beroep: ieder beroep dat gericht is op het verstrekken van intellectuele of zorgverstrekkende
diensten en prestaties van welke aard ook.
Agrarisch bedrijf: een zelfstandige beroepsactiviteit of bedrijfsactiviteit waarbij de beroeps- of
bedrijfsdoeleinden uitsluitend bestaan uit landbouw en/of tuinbouw. ( De bedrijfsactiviteit in winkels
gespecialiseerd in de verkoop van tuinartikelen, bijv. zogenaamde tuincentra, valt niet onder deze
categorie.)
Tuinbouw: een zelfstandige beroepsactiviteit of bedrijfsactiviteit gericht op groenteteelt, fruitteelt,
boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, sierteelt, kweek van tuinbouwzaden, plantgoed en/of
aanverwante teelten, met het oog op een geregelde verkoop van de voortgebrachte producten.
Landbouw: een zelfstandige beroepsactiviteit of bedrijfsactiviteit gericht op akkerbouw en/of weidebouw
en/of bosbouw en/of veeteelt.
Akkerbouw: een zelfstandige beroepsactiviteit of bedrijfsactiviteit gericht op het telen van granen,
nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, peulvruchten, pootgoed, landbouwzaden en/of
aanverwante gewassen, met het oog op een geregelde verkoop.
Weidebouw: een zelfstandige beroepsactiviteit of bedrijfsactiviteit gericht op het exploiteren van blijvend
grasland als voedselbron voor dieren welke door het bedrijf bedrijfsmatig voor gebruiks- of
winstdoeleinden worden gehouden.
Bosbouw: een zelfstandige beroepsactiviteit of bedrijfsactiviteit gericht op het aanleggen en exploiteren
van bossen, met inbegrip van bosboomkwekerij.
Veeteelt: een zelfstandige beroepsactiviteit of bedrijfsactiviteit gericht op het houden van dieren voor de
vlees- , melk- of eierproductie en/of het kweken/fokken van dieren voor de vacht of het bekomen van
jongen, met het oog op een geregelde verkoop van de voortgebrachte producten.
Artikel 3
belastingplichtige
De algemene belasting op de economische bedrijvigheid is ten laste van alle natuurlijke personen en
rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar, als hoofd- of in bijberoep een nijverheids-,
landbouw-, tuinbouw- en/of handelsbedrijf exploiteren, en/of een vrij beroep of een andere zelfstandige
activiteit uitoefenen, inclusief zelfstandige helpers, en die op het grondgebied van de Stad Turnhout één
of meerdere vestigingen voor een economische bedrijvigheid gebruiken of tot gebruik voorbehouden.
De belasting is verschuldigd afzonderlijk per vestiging, hoe dan ook genoemd, gelegen op het
grondgebied van de Stad Turnhout en door de belastingplichtige gebruikt of tot zijn gebruik
voorbehouden.
Indien een belastingplichtige zijn gehele activiteit in een vennootschap heeft ingebracht, wordt de
belasting uitsluitend geheven ten name van de vennootschap indien bewezen wordt dat de activiteit
hoofdzakelijk ter zetel van de vennootschap wordt uitgeoefend.
Indien op 1 januari van het aanslagjaar alle activiteiten of bedrijvigheden opgesomd in artikel 2 met
inbegrip van vereffeningsverrichtingen definitief zijn stopgezet, gaat de hoedanigheid van
belastingplichtige verloren. Bij een tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden of zolang de
vereffening van de vennootschap niet is afgesloten, blijft de hoedanigheid van belastingplichtige verder
bestaan.
Artikel 4
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tarief
§1. De belasting wordt afzonderlijk per vestiging vastgesteld, ongeacht de kadastrale indeling, enkel
rekening houdend met de totale bebouwde grondoppervlakte waarop de vestiging zich bevindt.
Oppervlakte die bestemd is voor of in aanmerking kan komen voor gebruik door de belastingplichtige, is
een onderdeel van en wordt ook meegerekend tot de gebruikte of tot gebruik voorbehouden oppervlakte.
Om belastbaar te zijn, volstaat het dat de bebouwde oppervlakte (nog) kan worden gebruikt, ook al
wordt deze op 1 januari van het aanslagjaar niet effectief gebruikt.
Oppervlakten die van elkaar gescheiden zijn door een weg, een gracht, … en die belastbaar zijn in hoofde
van dezelfde belastingplichtige, worden als één onroerend goed beschouwd. Desgevallend wordt voor de
vaststelling van de belasting de som of het geheel van de bewuste oppervlakten in aanmerking genomen.
§2. Indien op de bebouwde grondoppervlakte van eenzelfde onroerend goed meerdere
belastingplichtigen een vestiging hebben, wordt de belasting voor elke belastingplichtige vastgesteld op
basis van zijn aandeel in de gebruikte of tot het gebruik voorbehouden bebouwde grondoppervlakte. Zij
dienen hun aandeel zelf onderling te bepalen. De som van de aandelen moet steeds één geheel ( of
100% ) bedragen. Het aandeel van elke belastingplichtige wordt berekend op basis van het door hem in
het gebouw ( zowel in de horizontale als in de verticale opdeling ervan ) gebruikte en tot gebruik
voorbehouden oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte van het gebouw ( zowel in de
horizontale als in de verticale opdeling ervan ).
Op basis van dit opgegeven aandeel wordt voor elke belastingplichtige zijn belastbare bebouwde
grondoppervlakte berekend, wat als basis dient voor de berekening van het bedrag van de belasting
zoals bepaald in §5.
( Bijvoorbeeld: een gebouw met 3 gelijke niveau’s met een bebouwde grondoppervlakte van 900m²
waarbij het gelijkvloers wordt gebruikt door onderneming A, bouwlaag 1 door onderneming B en
bouwlaag 2 gelijkmatig wordt gebruikt door ondernemingen C, D en E. In dit geval worden
ondernemingen A en B elk belast op 300 m² (zijnde 1/3 van 900m²) en ontvangen zij elk een aanslag
van 250 euro, worden ondernemingen C, D en E elk belast op 100 m² (zijnde 1/9 van 900m²) en
ontvangen zij elk een aanslag van 100 euro.)
§3. Een gedeelte van een vierkante meter wordt als een eenheid beschouwd.
§4. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingplicht en de belasting is
ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. De vermindering van de belastbare oppervlakte in de loop
van het aanslagjaar, evenals de stopzetting of vermindering van de werkzaamheden in de loop van het
aanslagjaar geven evenmin aanleiding tot enige belastingvermindering.
§5. Het bedrag van de jaarlijkse belasting wordt als volgt vastgesteld:
A.

voor alle belastingplichtigen, met uitzondering van de agrarische bedrijven

in aanmerking te nemen bebouwde grondoppervlakte
van 0 m² tot en met 250 m²
van 251 m² tot en met 500 m²
van 501 m² tot en met 1.000 m²
vanaf 1.001 m²

B.

bedrag van de belasting
90 euro (= minimum bedrag)
250 euro
500 euro
500 euro + 0,8 euro/m² boven 1.000 m²

voor de agrarische bedrijven

in aanmerking te nemen bebouwde grondoppervlakte
van 0 m² tot en met 500 m²
vanaf 501 m²
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bedrag van de belasting
90 euro (= minimum bedrag)
500 euro (= maximum bedrag)

Artikel 5
aangifteplicht
§1. Elke belastingplichtige moet per vestiging afzonderlijk aangifte doen op een aangifteformulier dat het
gemeentebestuur van Turnhout ter beschikking stelt. De correct ingevulde, gedagtekende en
ondertekende aangifte(n) moet(en) binnen de hiervoor gestelde termijn toekomen bij het
gemeentebestuur van Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
§2. Een belastingplichtige is voor een vestiging vrijgesteld van de in artikel 5 §1 voorgeschreven
aangifteplicht, op voorwaarde dat hij/zij voor het vorige aanslagjaar voor deze vestiging werd
aangeslagen op basis van een tijdig ingediend aangifteformulier of een voorstel van aangifte dat zo nodig
tijdig werd verbeterd of vervolledigd. Een belastingplichtige kan niettemin worden verplicht voor een
dergelijke vestiging, waarvan sprake is in artikel 5§1, een aangifteformulier in te dienen, indien hem/haar
dat uitdrukkelijk wordt gevraagd door het gemeentebestuur.
§3. Voor de vestiging waarvoor overeenkomstig artikel 5 §2, eerste lid, een vrijstelling van de
aangifteplicht geldt, wordt aan de belastingplichtige een voorstel van aangifte ter beschikking gesteld.
Het voorstel van aangifte wordt uitgereikt door het gemeentebestuur van Turnhout en vermeldt de
gegevens inzake de vestiging.
§4. Indien op het voorstel van aangifte onjuistheden of onvolledigheden zijn vermeld of indien de
voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari van het
aanslagjaar, moet de belastingplichtige het voorstel van aangifte binnen de gestelde termijn gedag- en
ondertekend indienen bij het gemeentebestuur, met een duidelijke en volledige vermelding en opgave op
het voorstel van aangifte van de correcte gegevens en/of alle verbeteringen of aanvullingen. Het is de
belastingplichtige die dient te bewijzen dat hij/zij het ( verbeterd of vervolledigd ) voorstel van aangifte
tijdig indiende. Het tijdig teruggezonden en gecorrigeerde of aangevulde voorstel van aangifte, geldt in
dat geval als aangifte.
Indien het voorstel van aangifte evenwel geen onjuistheden of onvolledigheden bevat en alle
voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de
belastingplichtige het voorstel van aangifte niet indienen bij het gemeentebestuur van Turnhout. In dat
geval is automatisch aan de aangifteplicht voldaan en wordt de belasting gevestigd op basis van de
gegevens vermeld op het toegestuurde voorstel van aangifte.
§5. Het voorstel van aangifte, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd binnen de gestelde termijn,
heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende aangifte. Indien de belastingplichtige evenwel de in §4,
eerste lid, voorziene verplichting niet tijdig naleeft en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt
en/of foutieve verbeteringen aanbrengt op het voorstel van aangifte, wordt het voorstel van aangifte
gelijkgesteld met een gebrek aan aangifte binnen de in §1 gestelde termijn en/of met een onjuiste
aangifte en zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing.
§6. Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige niet overeenkomstig §2, eerste lid, vrijgesteld is
van de aangifteplicht en waarvoor hij/zij vanwege het gemeentebestuur geen aangifteformulier ontvangt,
moet de belastingplichtige het aangifteformulier afhalen of aanvragen bij het gemeentebestuur van
Turnhout.
De belastingplichtige moet ten laatste op 31 mei van het aanslagjaar een aangifte indienen.
Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige overeenkomstig §2, eerste lid, vrijgesteld is van de
aangifteplicht en waarvoor hij/zij vanwege het gemeentebestuur geen voorstel van aangifte ontvangt,
moet de belastingplichtige het voorstel van aangifte afhalen of aanvragen bij het gemeentebestuur van
Turnhout.
§7. Elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die:
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 voor het eerst de hoedanigheid van belastingplichtige aanneemt of die de hoedanigheid van
belastingplichtige volledig en definitief stopzet;
 op het grondgebied van de gemeente één of meerdere nieuwe/bijkomende vestigingen zal
gebruiken of tot gebruik voorbehouden en/of die één of meerdere vestigingen sluit;
 zijn/haar naam, rechtsvorm, briefwisselings- en/of vestigingsadres(sen) op het grondgebied van
de gemeente wijzigt of die voor een bepaalde vestiging een wijziging van de belastbare
oppervlakte kent,
moet binnen de maand, uit eigen beweging, het gemeentebestuur van Turnhout hiervan schriftelijk in
kennis stellen. Indien de hoedanigheid van belastingplichtige volledig en definitief wordt stopgezet en/of
indien één of meerdere vestigingen worden gesloten en/of indien de belastbare oppervlakte wijzigt, is het
vereist dat de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon spontaan de nodige bewijzen hieromtrent
bij de kennisgeving voegt.
§8. Het aangifteformulier, correcties en alle aanverwante informatie betreffende dit artikel 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 elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad
Turnhout zijn niet geldig en worden als onbestaande beschouwd.
Artikel 6
vrijstellingen
Zijn vrijgesteld van de belasting:
 De rechtspersonen vermeld in de artikelen 180, 181 en 182 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 zijn niet aan de belasting onderworpen.
 Nieuwe belastingplichtigen voor een periode van één jaar volgend op de aanvang van de
economische bedrijvigheid. Hiermee wordt bedoeld de vestigingen van belastingplichtigen die
voorheen geen economische bedrijvigheid uitoefenden en die evenmin ontstaan zijn door
wijziging, samenvoeging of splitsing van dergelijke natuurlijke- of rechtspersoon of erdoor zijn
opgericht.
Artikel 7
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.
Het belastingkohier wordt opgesteld op grond van de aangifte van de belastingplichtigen.
De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 8
procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtswege worden gevestigd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekende brief, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
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dragen.
Op deze ambtshalve vastgestelde belasting wordt een verhoging van 25% toegepast.
Artikel 9
controlebevoegdheid
De door het gemeentebestuur aangestelde controleurs zijn gemachtigd om elke aangifte zoals
gedefinieerd in dit belastingreglement, te allen tijde gedurende het jaar te controleren en moeten
daarvoor toegang krijgen tot alle plaatsen waar belastbare feiten plaatsvinden. Van elke controle wordt
een proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 10
bezwaarprocedure
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de belastingaanslag een bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn
van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven.
Het bezwaarschrift kan via één van 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 elektronische 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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