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Goedkeuring te hechten aan het belastingreglement op de indirecte belasting op de ambulante handel.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op de indirecte
belasting op de ambulante handel.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet.
- 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.
Besluit
De gemeenteraad beslist het belastingreglement op de indirecte belasting op de ambulante handel goed te keuren.
Belastingreglement op de indirecte belasting op de ambulante handel.
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt een indirecte belasting
geheven op het uitoefenen van ambulante activiteiten op het grondgebied van de stad Turnhout.
Artikel 2: definitie
Voor de toepassing van dit belastingreglement wordt als ambulante activiteit beschouwd de verkoop aan de
particuliere verbruiker van welke voorwerpen of goederen dan ook:
a) door een handelaar of tussenpersoon, buiten de vestigingen, vermeld in zijn inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen;
b) door eenieder die geen dergelijke vestiging heeft, wanneer deze activiteit wordt uitgeoefend ten huize van
de consument, op de openbare weg of op andere toegelaten plaatsen.
Het te koop aanbieden en de uitstallingen met het oog op de verkoop worden voor de toepassing van dit reglement,
met verkoop gelijkgesteld.
Deze belasting is niet van toepassing op de ambulante activiteiten die het voorwerp uitmaken van andere geldende
belasting- of retributiereglementen zoals standplaatsen op markten, standgelden kermisattracties, enz.
Artikel 3: aangifteplicht

Alvorens over te gaan tot de uitoefening van de ambulmante activiteiten dient hiervoor een een schriftelijke
toelating bekomen te worden van het gemeentebestuur. Hiertoe dient een aanvang ingediend te worden bij het
gemeentebestuur via het daartoe bestemde formulier. Een standaardformulier is beschikbaar via de website van de
stad of op de bevoegde dienst.
Het vooraf indienen van een aanvraag tot vergunning op een daartoe voorgeschreven formulier, geldt als aangifte.
Artikel 4: belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de houder van de vergunning. Bij ontstentenis van een vergunning is de
belasting verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die ambulante activiteiten uitoefent op het
grondgebied van de stad.
Artikel 5: tarief
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
- per dag:

6 euro

- per week:

18 euro

- per maand:

48 euro

- per trimester:
- per semester:

120 euro

- per jaar:

300 euro

210 euro

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.
Artikel 7: ambtshalve vestiging
Bij gebrek aan aangifte binnen de voorziene termijn, of ingeval van onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd volgens de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt.
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.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25%.
Artikel 8: controlebevoegdheid
De door het gemeentebestuur aangestelde controleurs zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening
vast te stellen. Van elke vaststelling 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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