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Goedkeuring te hechten aan het belastingreglement op het gebruik van verkeerssignalisatie ingevolge een
verzoek van de politie.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op het gebruik van
verkeerssignalisatie ingevolge een verzoek van de politie.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het ministrieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen
op de openbare wegbepalingen uit de wegcode
- de wegcode
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen terzake.
Argumentatie
De financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Bij het plaatsen van obstakels op de openbare weg is degene die het obstakel veroorzaakt verplicht om de nodige
signalisatie te voorzien volgens de hiervoor afgeleverde vergunning. Indien er geen vergunning werd afgeleverd is
er niet voldaan aan de bepalingen uit het uniform gemeentelijk politiereglement. Indien de veroorzaker van de
hinder geen of onvoldoende signalisatie aanbrengt is de wegbeheerder verplicht om de nodige signalisatie aan te
brengen. De politie verzoekt de stad om de nodige signalisatie te plaatsen nadat er door de politie proces verbaal
werd opgemaakt.
In de wegcode staat dit als volgt omschreven onder artikel 78 punt 2: De verkeersbelemmeringen moeten worden
gesignaleerd:
− hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een belemmering betreft
die niet te wijten is aan de daad van een derde;
− hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft;
− Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, deze
verplichting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen door die overheid teruggevorderd worden
van de in gebreke gebleven persoon.
Door middel van dit belastingreglement worden de kosten verbonden aan de plaatsing van de wegsignalisatie op
bevel van politie gedeeltelijk teruggevorderd van de veroorzaker van het obstakel waarvoor de wegsignalisatie
werd geplaatst.

Besluit
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op het plaatsen van
verkeerssignalisatie ingevolge een verzoek van de politie.

Belastingreglement op het plaatsen van verkeerssignalisatie ingevolge een verzoek van de
politie.
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt ten voordele van de stad een belasting
ingevoerd voor het plaatsen van verkeerssignalisatie ingevolge een verzoek van de politie.
Artikel 2 : belastingplichtige
De belasting voor het signaleren van obstakels die door derden werden geplaatst, is verschuldigd door de
veroorzaker van de obstakels op het openbaar domein.
Eventueel is de belasting verschuldigd door de persoon die voor de hinderlijke toestand burgerlijk verantwoordelijk
is.
Artikel 3 : tarief
Het bedrag van de belasting bedraagt voor:
- interventiekost: 150 euro
- nadarbarelen (eventueel met dwarsbalken en dagslapers): 10 euro per dag per stuk
- serganten (eventueel met dagslaper): 8 euro per dag per stuk
- signalisatie per bord (incl. voet ): 5 euro per dag
Bij verlies worden de materiële kosten en administratiekosten voor vervanging als volgt aangerekend:
- dagslaper: 30 euro per stuk
- verkeersbord: 60 euro per stuk
- sergant: 60 euro per stuk
- voet: 80 euro per stuk
- paal: 30 euro per stuk
- nadar: 150 euro per stuk
- dwarsbalk: 50 euro per stuk
Artikel 4 : wijze van inning
De betaling van de belasting wordt ingevorderd onverminderd de gerechtelijke vervolging tegen de persoon
bedoeld in artikel 2.
De belastingschuld ontstaat vanaf het ogenblik van het plaatsen van de verkeerssignalisatie en wordt ingevorderd
bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen.
De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
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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