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 algemene dienstenbelasting voor gezinnen en
bedrijven.
Samenvatting
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement algemene dienstenbelasting voor gezinnen
en bedrijven.
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
Argumentatie
De financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van een algemene dienstenbelasting voor gezinnen
en bedrijven als tussenkomst in de algemene uitgaven en dienstverlening van de stad.
Besluit
De gemeenteraad beslist het belastingreglement algemene dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven goed te
keuren.
Belastingreglement algemene dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt jaarlijks een algemene
dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven geheven.
Artikel 2: belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door:
a) elk gezin dat op 1 januari van het belastingjaar ingeschreven staat in de bevolkingsregisters van de stad.
Onder gezin wordt voor de toepassing van deze verordening verstaan, een enkelvoudige of collectieve eenheid
bestaande uit hetzij één persoon die alleen leeft, hetzij een vereniging van 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.
Onder woning wordt verstaan de ruimte in het onroerend goed, gebruikt door het betrokken gezin, ongeacht of
deze ruimte impliceert dat andere ruimten en de erin aanwezige nutsvoorzieningen gemeenschappelijk met één

of meer andere gezinnen dienen gebruikt te worden;
b) iedere natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het belastingjaar, als hoofd-en/of bijkomende activiteit
op het grondgebied van de stad Turnhout:
- een vrij beroep uitoefent;
- een handels-, nijverheids-, of landbouwonderneming uitoefent;
- enige vorm van dienstverlening uitoefent, ongeacht of de dienstverlening gebeurt onder bezwarende titel of
om niet, en ongeacht of de dienstverlening toegankelijk is voor het publiek, dan wel uitsluitend voor
personen die aan zekere voorwaarden (van lidmaatschap of andere) voldoen.
De belasting is verschuldigd per vestiging. Een maatschappelijke zetel wordt ook beschouwd als een vestiging.
Artikel 3: tarief
De forfaitaire belasting wordt als volgt vastgesteld:
a) voor de personen die belastingplichtig zijn overeenkomstig artikel 2,a) hierboven:
- 40 euro per alleenwonende
- 60 euro per gezin bestaande uit twee of meer personen
b) voor personen die belastingplichtig zijn overeenkomstig artikel 2,b) hierboven:
- 60 euro per vestiging
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd.
Artikel 4: vrijstelling
Voor de belastingplichtige ingevolge artikel 2.a wordt er een vrijstelling toegestaan aan de belastingplichtige die
een rechthebbende is op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
Voor het opmaken van het belastingkohier zal beroep gedaan worden op de informatie zoals 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 5: aangifteplicht & wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen op grond van :
a) De gegevens van de bevolkingsregisters voor wat de gezinnen ( artikel 2.a ) betreft.
De inkohiering gebeurt op naam van de gezinsverantwoordelijke zoals dat blijkt uit de volgorde van van
inschrijving in de bevolkingsregisters.
b) Op grond van de aangifte voor wat de andere belastingplichtigen bedoeld onder artikel 2.b betreft.
Deze aangifte dient te gebeuren op een daartoe door het gemeentebestuur voorbestemd formulier. De
belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk
ingevuld en ondertekend, vòòr de erin vermelde datum dient worden teruggestuurd aan het stadsbestuur
Turnhout – dienst financiën – Campus Blairon 200 – 2300 Turnhout.
Om de aangifteplicht voor de belastingplichtige te vereenvoudigen dient de belastingplichtige de aangifte
niet binnen de gestelde periode terug te zenden aan het stadsbestuur indien zich geen wijzigingen
voordoen aan de belastbare grondslag van het vorige aanslagjaar. Indien de belastingplichtige gebruik
maakt van deze vereenvoudigde aangifte, zal de belasting berekend worden op basis van de gegevens
van de laatste aanslag.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden, uiterlijk 30 juni van
het aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te
stellen.
Artikel 6: 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 2.b kan de belasting ambtswege worden ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, 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 dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de
verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Op deze ambtshalve vastgestelde belasting wordt een verhoging van 25 % toegepast.
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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Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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