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Goedkeuring te hechten aan het belastingreglement op privé-clubs en rendez-voushuizen.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op privé-clubs en
rendez-voushuizen.
Motivering
Juridische grond
− De bepalingen van het gemeentedecreet.
− Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging de invordering en de geschillenprocedure van de provincieen gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Argumentatie
De financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Besluit
De gemeenteraad beslist het belastingreglement op privé-clubs en rendez-voushuizen goed te keuren.
Belastingreglment op privé-clubs en rendez-voushuizen.
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 privé-clubs en rendez-voushuizen.
Artikel 2: definities
Onder privé-club wordt verstaan : elke onderneming waar drankgelegenheid wordt geboden en waarvan de
toegang:
− ofwel onderworpen is aan het vervullen van zekere formaliteiten zoals aanbellen of het verplicht
lidmaatschap of het houden van een register;
− ofwel voorbehouden is aan zekere personen;
− ofwel geweigerd wordt aan zekere personen op grond van eender welk motief, uitgezonderd op grond van
wettelijke bepalingen.
Onder rendez-vous huizen wordt verstaan : elke inrichting waar regelmatig de gelegenheid wordt geboden om een
kamer, een appartement, een salon te huren of erover te beschikken voor een kort verblijf vanaf minder dan één
uur, zowel tijdens de dag als tijdens de nacht, met het doel een intieme ontmoeting tussen verschillende personen

mogelijk te maken voor andere doeleinden dan een overnachting, die het voorwerp uitmaken van de exploitatie van
gangbare erkende hotels.
Artikel 3: belastingplichtige
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de exploitant en de eigenaar van de privé-club of het rendez-voushuis.
Artikel 4: tarief
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld:
voor een privé-club op 5.000 euro per privé-club, zoals omschreven in artikel 2.
voor een rendez-voushuis: op 1.000 euro per kamer, appartement of salon, zoals omschreven in artikel 2.
De belasting is onverdeelbaar. Zij is verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de datum van ingebruikstelling van
de inrichting of van overname van een bestaande instelling mag zijn.
Bij overname in de loop van een bepaald dienstjaar 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.
Artikel 5: aangifteplicht
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 belastingschuldige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk
ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingschuldige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 30 juni van het
belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Voor nieuwe inrichtingen dient deze aangifte te gebeuren alvorens zij hun activiteit aanvatten.
Artikel 6: wijze van inning
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 belastingplichtigen.
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 dagen volgend 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.
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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