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Goedkeuring te hechten aan het aangepaste belastingreglement op nachtwinkels, automatenshops,
belwinkels, wedkantoren en seksshops.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het aangepaste belastingreglement op
nachtwinkels, automatenshops, belwinkels, wedkantoren en seksshops.
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
- artikels 66 en 74 van het wetboek op de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen
Argumentatie
In het kader van het bestuurlijk toezicht heeft het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Antwerpen, op 28
februari in een schorsingsbesluit de artikelen 1,2 en 4 van het in de gemeenteraad van 30 december 2013
goedgekeurde belastingreglement geschorst in zoverre zij betrekking hebben op wedkantoren. Het is door de wet
verboden dat de gemeenten belastingen heffen op spelen en weddenschappen, met uitzondering voor de
agentschappen voor weddenschappen op paardenrennen die gelopen zijn in het buitenland. In het aangepaste
belastingreglement wordt voldaan aan de bepaling in artikel 74 van het wetboek op de met de inkomstenbelasting
gelijkgestelde belastingen.
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.
De financiële van de stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Besluit
De gemeenteraad beslist het onderstaande belastingreglement op nachtwinkels, automatenshops, belwinkels,
wedkantoren en seksshops goed te keuren.
Belastingreglement op nachtwinkels, automatenshops, belwinkels, wedkantoren en seksshops.
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een jaarlijkse
gemeentebelasting geheven op nachtwinkels, automatenshops, belwinkels, wedkantoren en seksshops gelegen
op het grondgebied van 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.
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 en seksshops 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 weze.
Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
Het tarief voor wedkantoren wordt per wedkantoor of bijhuis vastgesteld op 62 euro per maand bedrijvigheid of per
gedeelte ervan.
Artikel 5: aangifteplicht
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan alsmede 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 vergunningne voor te leggen op eertse verzoek van het stadsbestuur.
Ze worden ertoe gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te maken.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. Het belastingkohier wordt opgesteld door het college
van burgemeester en schepenen op grond van de aangifte van de belastingplichtige.
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 december van het
belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Artikel 6: 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 7: procedure van amtshalve 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 proces-verbaal
opgemaakt.
Artikel 9: schadeloosstelling
In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de zaak omwille van een sanctie opgelegd krachtens
artikel 43 van het gemeentedecreet of in geval van tijdeijke of definitieve sluiting omwille van elke andere mogelijke
sanctie opgelegd door daartoe bevoegde overheden, kunnen de belastingplichtigen op geen enkele
schadeloosstelling aanspraak maken.
Artikel 10: wijziging of stopzetting
Elke wijziging of stopzetting van economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de belastingplichtigen
onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het stadsbestuur.

De gemeenteraad stemde met 25 stemmen op 34 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Erwin Brentjens – burgemeester, de heer 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, de heer Paul Moelans, 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 7 neen stemmen nl. van de heer Pierre Gladiné, mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van
Damme, , de heer John Guedon, de heer Tom Versmissen, de heer Eddy Grooten, de heer Danny-Spock
Vermeijen – raadsleden.
Er waren 2 onthoudingen nl. van mevrouw Lieve Driesen en de heer Reccino Van Lommel – raadsleden.
Opvolging
Origineel

Dienst financiën
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