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Belastingreglement op nachtwinkels, automatenshops, belwinkels, wedkantoren,
seksshops, handcarwashes en shishabars. - 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 op nachtwinkels,
automatenshops, belwinkels, wedkantoren, seksshops, handcarwashes en shishabars goed te keuren
voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De tarieven werden niet aangepast.
Handcarwashes en shishabars worden vanaf 2020 toegevoegd aan het belastingreglement.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het belastingreglement op nachtwinkels,
automatenshops, belwinkels, wedkantoren, seksshops, handcarwashes en shishabars 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.
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 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.
 Wetboek op de inkomstenbelastingen, meer bepaald artikels 74, 74bis en 75.
 Het uniform gemeentelijk politiereglement (UGP) van de Stad Turnhout.
 Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, meer bepaald artikel 2.12.4.0.2.
 Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspel-inrichtingen en de
bescherming van spelers.
 Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.
Argumentatie
De activiteiten van genoemde zaken verschillen fundamenteel van deze van de gewone kleinhandel en
belasten daardoor de gemeentelijke openbare diensten extra bij de handhaving van de openbare orde en
de openbare netheid. Een teveel van deze zaken schaadt ook de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het
winkelapparaat. Vanaf 2020 is dit belastingreglement ook van toepassing op handcarwashes en
shishabars.
Het behouden van de bestaande bronnen van inkomsten is vereist om het begrotingsevenwicht in
evenwicht te houden.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7340800/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 een
gemeentebelasting geheven op nachtwinkels, automatenshops, belwinkels, wedkantoren, seksshops,
handcarwash en shishabars gelegen op het grondgebied van de stad Turnhout.
Artikel 2
definitie
Nachtwinkel: als nachtwinkel wordt beschouwd iedere vestigingseenheid waarvan de netto
verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van
algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op onduidelijke en permanente manier de
vermelding “nachtwinkel” draagt.
Belwinkel: als belwinkel wordt beschouwd iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor
het verlenen van telecommunicatiediensten.
Wedkantoor: als wedkantoor wordt beschouwd elk wedkantoor of bijhuis dat houder is van een
vergunning voor het aannemen van weddenschappen op paardenrennen die plaatsvinden in het
buitenland.
Automatenshop: als automatenshop wordt beschouwd elke vestigingseenheid ingericht voor het uitbaten
van automaten met een totale minimale oppervlakte van 2 m² voor de verkoop van drank en/of voeding
zonder tussenkomst van een verkoper.
Seksshop: als seksshop wordt beschouwd elke winkel waarin hoofdzakelijk erotische producten worden
verkocht, zoals seksspeeltjes, pornografisch materiaal, erotische lingerie, erotische boeken, enz.
Shishabar: publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijpen te roken, ook al is dit
slechts af en toe. Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir.
Handcarwash: een vestigingseenheid zonder vaste inrichting met industriële wastechnieken, waar
motorvoertuigen van derden manueel worden gewassen/gepoetst en/of worden behandeld met
beschermingsmiddelen zoals waxen e.d.
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Artikel 3
belastingplichtige
De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak, de uitbater
ervan en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt gehouden.
Artikel 4
tarief
 Het tarief van de jaarlijkse belasting voor nachtwinkels, automatenshops, belwinkels, seksshops,
handcarwashes en shishabars bedraagt 1 500 euro per handelszaak.
De jaarlijkse belasting is ondeelbaar.
Zij is verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvang- of de stopzettingsdatum van de
economische activiteit of de wijziging van de uitbating in het jaar is. Elke wijziging van uitbating
is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. Bij overname in de loop van een bepaald
aanslagjaar is de belasting in haar geheel opnieuw verschuldigd door de nieuwe exploitant en
blijft de belasting, gesteld op de exploitant die de inrichting overdraagt, in haar geheel
behouden.
 Het tarief voor wedkantoren wordt per wedkantoor of bijhuis vastgesteld op 62 euro per maand
bedrijvigheid of per gedeelte ervan.
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.
Artikel 6
aangifteplicht
Elke belastingplichtige heeft een jaarlijkse aangifteplicht.
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan evenals de eigenaar van het pand zijn ertoe
gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen bij het stadsbestuur.
Ze zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste verzoek van het
stadsbestuur.
Ze worden ertoe gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te maken.
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem,
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 31 maart van
het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking
te stellen.
Een belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan dit op eenvoudig
verzoek bekomen.
Naast de jaarlijkse aangifteplicht moet, spontaan binnen de 15 dagen na wijziging van de belastbare
toestand, aangifte gedaan worden van elke wijziging of stopzetting van de economische activiteit.
De aangifte, het doorgeven van wijzigingen of de aanvraag van een aangifteformulier kan gebeuren via
één van volgende kanalen:
 e-mail: gemeentebelasting@turnhout.be;
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 post: College van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst Financiën, Campus Blairon 200, 2300
Turnhout.
Artikel 7
procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de voorziene termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige bedoeld onder artikel 3, kan de belasting
ambtswege worden ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de
belastingplichtige per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag gebaseerd is 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 datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan 25% van de
verschuldigde belasting.
Artikel 8
controlebevoegdheid
De door het gemeentebestuur aangestelde controleurs zijn gemachtigd om de toepassing van dit
belastingreglement, te allen tijde gedurende het jaar te controleren. Van elke controle wordt een procesverbaal opgemaakt.
Artikel 9
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.
Artikel 10
schadeloosstelling
In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de zaak omwille van een sanctie,
opgelegd krachtens daartoe bevoegde overheden, kunnen de belastingplichtigen op geen enkele
schadeloosstelling aanspraak maken.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad
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Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad

5/5

